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Resumo

Na	 sociedade	 actual,	 tecnológica	 e	 mecanizada,	 os	 produtos	 artesanais	 e	 típicos,	 são

esquecidos,	 apesar	 de	 serem	 aqueles	 que	 despertam	 no	 Homem	 sensações	 mais	 profundas,

dada	 a	 proximidade,	 o	 contacto	 ou	 o	 caracter	 familiar	 que	 nos	 transmitem.	 Por	 inadequação

dos	 meios	 de	 distribuição,	 por	 dificuldade	 em	 abranger	 públicos	 mais	 vastos	 ou	 até	 por

não	 corresponderem	 às	 expectativas	 e	 necessidades	 do	 público	 contemporâneo,	 a	 persistência

destes	produtos	no	panorama	actual	e	futuro	corre	sérios	riscos.

O	Mobiliário	Popular	Alentejano	é	um	dos	produtos	tradicionais	em	que	este	aspecto	se	verifica.	

Desta	forma,	o	presente	trabalho	procura,	através	do	estudo	de	áreas	como	a	Museologia	e	o	Design,

a	 construção	 de	 um	 discurso	 expositivo	 que	 visa	 a	 promoção	 e	 valorização	 do	 Mobiliário

Popular	Alentejano,	na	cidade	de	Beja.

Este	 trabalho	desenvolve-se	 inicialmente	num	ponto	 teórico	em	que	 são	analisadas	as	premissas	

essenciais	 da	 Museologia,	 do	 Artesanato,	 do	 Design	 e	 do	 Design	 de	 Exposições,	 de	 forma

a	 dar	 resposta	 a	 num	 segundo	 ponto,	 o	 qual	 apresenta	 o	 projecto	 prático	 -	 a	 Exposição

Mobiliário	Alentejano	–	Peças	com	Gente.

Palavras-Chave:	

Design,	Museologia,	Design	de	Exposições,	Artesanato,	Mobiliário	Alentejano





Abstract

Nowadays,	in	a	technological	and	mechanized	society	as	our,	artisan	and	traditional	products,	fall	

by	 the	 wayside,	 although	 those	 that	 awaken	 the	 deepest	 human	 feelings,	 given	 the	 proximity,	

contact	or	familiar	character	that	transmit	to	us.	On	the	inadequacy	of	the	means	of	distribution,	for	

difficulty	in	cover	wider	publics	or	even	to	be	unable	to	correspond	to	the	expectations	and	needs	of	

contemporary	consumer,	 the	persistence	of	 these	products	 in	 the	current	context	and	future	 is	 in	

serious	risk.

The	Alentejo	Typical	Furniture	is	one	of	the	traditional	products	that	this	aspect	is	true.	Thus,	this

paper	 seeks,	 through	 the	 study	 of	 areas	 such	 as	 Design	 and	 Museology,	 building	 and	 exposition

speech	that	aims	to	promote	and	exploit	the	Alentejo	Typical	Furniture,	in	the	city	of	Beja.

This	 paper	 develops	 a	 theoretical	 moment	 that	 analyzes	 the	 essential	 premises	 of	 Museology,

Design	 and	 Exhibition	 Design,	 in	 order	 to	 respond	 to	 a	 second	 moment,	 which	 presents

the	practical	project	–	the	Exhibition	Mobiliário	Alentejano	–	Peças	com	Gente.

Key-Words:

Design,	Museology,	Exhibition	Design,	Crafts,	Alentejo	Typical	Furniture





Introdução

Enquadramento	do	Tema

A	 sociedade	 actual	 e	 o	 mundo	 em	 que	 vivemos	 sofrem	 mutações	 constantes,	 conduzindo	 a	 que	

muitas	 áreas	necessitem	de	novas	posturas	 de	projecto.	O	 campo	do	Design	 sofre	quase	diariamente	

profundas	 alterações,	 surgem	 novos	 materiais,	 descontextualizam-se	 e	 reinventam-se	 outros,	 técnicas	

de	produção	e	distribuição	são	 frequentemente	renovadas.	«A	desmaterialização	e	redução	de	custos	

dos	equipamentos	necessários	à	produção;	a	própria	desmaterialização	dos	produtos	(…);	a	possibilidade

de	criação	de	protótipos	eletrónicos,	os	quais	podem	ser	usados	na	angariação	de	financiamento	(…)

e	 a	 possibilidade	 de	 comercialização	 de	 produtos	 baratos	 por	 via	 electrónica1»	 estão	 na	 base	

destas	alterações.	

Numa	 época,	 como	 aquela	 em	 que	 vivemos,	 marcada	 pela	 euforia	 tecnológica,	 pela	 modernização,

pela	 informação,	 pela	 velocidade	 e	 pelo	 lucro	 tecnológico,	 uma	 época	 em	 que	 a	 internet	 e	 as	

novas	 tecnologias	 nos	 possibilitam	 uma	 rápida	 difusão	 de	 produtos	 e	 a	 redefinição	 da	 noção	

tradicional	 de	 indústria,	 são	 necessárias	 novas	 posturas	 por	 parte	 do	 design,	 dos	 produtores	 e	

dos	produtos.

«Um	 efeito	 secundário	 do	 mundo	 tecnologicamente	 avançado	 de	 hoje,	 é	 que	 não	 é	 incomum	

odiar	 os	 objectos	 com	 os	 quais	 interagimos2».	 Exige-se	 actualmente	 que	 o	 homem	 comum	

adopte	 um	 ritmo	 mecânico,	 que	 seja	 dotado	 de	 uma	 constante	 capacidade	 de	 renovação	 e	

aperfeiçoamento,	 à	 semelhança	 do	 que	 acontece	 com	 os	 objectos.	 Apesar	 destes	 factores,	 existem	

outras	 necessidades	 humanas	 que	 se	 sobrepõem	 aos	 aspectos	 mecânicos	 e	 tecnológicos,	 levando	 a	

que	 muitos	 dos	 produtos	 actuais	 sejam	 já	 dotados	 de	 outros	 factores	 que	 não	 apenas	 a	 função

ou	os	aspectos	racionais.

Espera-se	 que	 os	 objectos	 actuais	 sejam	 dotados	 de	 atributos	 provenientes	 do	 mundo	

sensorial,	 que	 sejam	 peças	 que	 nos	 transportem	 para	 outras	 realidades,	 que	 evoquem	 sentimentos

nobres	 e	 positivos,	 tais	 como,	 o	 amor	 e	 a	 felicidade.	 «(…)	 a	 emoção	 é	 uma	 necessária	 parte

da	vida,	interferindo	com	a	forma	como	nos	sentimos,	comportamos	e	pensamos.3	»

Estas	 premissas	 e	 esta	 abordagem	 aos	 produtos,	 no	 que	 se	 prende	 com	 as	 emoções	 e	

sentimentos	 que	 suscitam	 nos	 seus	 utilizadores,	 geram	 um	 momento	 de	 viragem	 no	 mundo	

industrializado	 da	 tecnologia.	 Este	 é	 o	 momento	 em	 que	 se	 procura	 o	 equilíbrio	 entre	 	 dois

mundos,	 o	 mundo	 industrializado	 e	 racional	 e	 o	 mundo	 não	 industrializado	 e	 irracional	 ou	 sensorial,	

1	MARGOLIN,	Victor	-	The	Designer	as	Producer.	ICSID	News,	Fevereiro	2002.	Pp.	1
2	 Tradução	 livre:	 «One	 side	 effect	 of	 today’s	 technologically	 advanced	 world	 is	 that	 it	 is	 not	 uncommon	 to	 hate	 the	 things	 we	 interact
with.»	in	NORMAN,	Donald	A.	-	Why	we	Love	(or	Hate)	Everyday	Things.	Nova	Iorque:	Basic	Books,	2004.	Pp.	7
3	 Tradução	 livre:	 «(…)	 emotion	 is	 a	 necessary	 part	 of	 life,	 affecting	 how	 you	 feel,	 how	 you	 behave,	 and	 how	 you	 think.»	 in	 NORMAN,
Donald	A.	-	Why	we	Love	(or	Hate)	Everyday	Things.	Nova	Iorque:	Basic	Books,	2004.	Pp.	10
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emerge	actualmente	a	consciencialização	sobre	a	importância	atribuída	às	relações	humanas,	sobre	as	

necessidades	 imateriais	 do	 ser	 humano,	 o	 que	 provoca	 a	 procura	 desses	 elementos	 nos	 objectos	 com

	os	quais	interagimos.

Os	produtos	artesanais,	tradicionais	e	típicos,	são	aqueles	que	despertam	no	utilizador	sensações	mais

profundas,	 dada	 a	 existência	 de	 uma	 relação	 de	 proximidade.	 Quer	 através	 do	 uso,	 dos	 materiais

ou	das	técnicas	empregues,	são	objectos	com	os	quais	sempre	existiu	aproximação,	tanto	a	nível	social	como

pessoal.	 Desta	 forma,	 muitos	 dos	 produtos	 actuais	 procuram	 o	 equilíbrio	 entre	 um	 presente	 em	 que

não	é	difícil	perder	a	essência	e	um	passado	em	que	a	identidade	pessoal	e	social	estavam	profundamente

enraizadas	e	definidas.	Um	momento	em	que	surge	a	consciencialização	sobre	o	que	é	efectivamente	

mais	 importante	e	em	que	se	procura	o	equilíbrio	entre	dois	mundos,	o	mundo	tecnológicoe	o	mundo

não	tecnológico.

No	campo	do	produto	e	do	design	em	geral,	vive-se	esta	premissa	de	forma	bastante	profunda.	Existe	

uma	clara	procura	do	equilíbrio	face	a	estas	duas	realidades,	sendo	visível	nos	produtos	desenvolvidos	

por	 muitos	 designers	 da	 actualidade.	 Muitos	 produtos	 actuais	 procuram	 a	 combinação	 de	 estilos	

e	 géneros	 completamente	 distintos,	 adaptação	 de	 tipologias	 antigas	 e	 de	 materiais	 tradicionais	 às	

novas	 tecnologias.	 Designers	 e	 produtores	 acreditam	 que	 esta	 combinação	 torna-se	 num	 importante

elemento	 emocional	 de	 ligação	 do	 consumidor	 com	 algo	 novo,	 ou	 seja,	 a	 utilização	 de	 um

material	 ou	 técnica	 que	 todos	 reconhecemos	 e	 com	 o	 qual	 estamos	 familiarizados	 leva	 a	 que	 a

receptividade	a	um	produto	novo	e	inovador	seja	maior,	pois	o	elemento	familiar	está	presente,	embora

	adaptado	e	trabalhado	de	forma	totalmente	inovadora.

O	trabalho	desenvolvido	pela	designer	Patrícia	Urquiola		é	representativo	desta	tendência	emergente	que

procura	 a	 articulação	 entre	 técnicas	 e	 materiais	 tradicionais,	 abordados	 de	 forma	 totalmente	

inovadora	 (Fig.	 1),	 chegando	 a	 afirmar	 que	 «Gosto	 da	 memória	 do	 artesanato,	 o	 qual	 é	 parte	 da	 nossa

Fig.	1	-	Crinoline	Chair	de	Patricia	Urquiola,	B&B	Italia,	2008.
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cultura.	Introduzi-lo	no	mundo	industrial	e	misturar	os	dois	conceitos	–	isso	é	algo	que	acho		interessante.4»

Procura-se	 desta	 forma	 a	 humanização	 dos	 produtos,	 através	 da	 linguagem	 material	 simples,	 a	 qual

se	 liga	 ao	 utilizador	 através	 do	 próprio	material,dos	 conceitos	 empregues	 no	 produto	 ou	 do	 carácter

familiar	que	este	nos	transmite.

Em	 momentos	 de	 crise,	 como	 aquele	 que	 se	 atravessa	 a	 nível	 nacional,	 o	 conforto	 é	 muitas	 vezes	

procurado	 nos	 elementos	 familiares,	 o	 que	 leva	 ao	 aumento	 da	 procura	 e	 valorização	 dos	 produtos

tradicionais	 que	 completam	 a	 nossa	 identidade	 enquanto	 membros	 de	 uma	 sociedade.	 Desta	 forma,

surgem	diversas	acções	e	iniciativas	cuja	finalidade	é	a	valorização	e	reinvenção	de	peças	tradicionais

que	 fazem	 parte	 da	 nossa	 memória	 social.	 Um	 dos	 muitos	 produtos	 artesanais	 que	 vive	 estas

premissas	é	o	Lenço	dos	Namorados5	,	o	qual	tem	funcionado	como	base	conceptual	a	muitos	projectos

contemporâneos.	Um	desses	projectos	é	o	Projecto	A26,	o	qual	utiliza	a	iconografia	tradicional	do	Lenço	

dos	Namorados	como	elemento	gráfico	e	conceptual	das	peças	em	porcelana	que	desenvolve	Fig.	2.

4						Tradução	Livre:	«I	like	the	memory	of	craft,	which	is	part	of	our	culture.	To	introduce	this	to	the	industrial	world	and	mix	the	two	concepts	–	that	is	something
I	find	interesting.»	in	http://www.blouinartinfo.com/news/story/891390/designer-patricia-urquiola-on-fusing-practicality-and-craft
5	O	Lenço	dos	Namorados	tem	origem	no	conselho	de	Vila	Verde,	distrito	de	Braga.	São	parte	integrante	do	traje	típico	do	Minho,	originalmente	funcionavam
como	 prova	 de	 amor	 entre	 a	 bordadeira	 e	 o	 seu	 namorado.	 A	 forma	 como	 era	 utilizado	 dependia	 do	 compromisso	 entre	 a	 bordadeira	 e	 o
namorado,	 bem	 como,	 se	 o	 amor	 era	 correspondido	 ou	 não.	 Os	 elementos	 bordados,	 símbolos	 e	 quadras,	 traduzem	 os	 mais	 variados	 sentimentos	 de
uma	 rapariga	 em	 idade	 de	 casar,	 remetendo	 para	 os	 valores	 associados	 ao	 casamento	 e	 de	 cariz	 religioso.	 De	 linguagem	 popular	 e	 ingénua,
são	dignos	representantes	da	sociedade	em	que	tiveram	origem	e	da	bordadeira	que	nele	imprimia	os	seus	sonhos	mais	profundos.	
6	 Atelier	 composto	 pela	 Designer	 Cristina	 Vilarinho	 e	 pelo	 Artesão	 Alberto	 Azevedo.	 Desenvolvem	 produtos	 cerâmicos	 contemporâneos,
inspirados	 na	 iconografia	 tradicional.	 Propõem	 produtos	 que	 se	 relacionem	 com	 o	 utilizador,	 de	 forma	 profunda,	 através	 dos	 elementos	 gráficos
inseridos	nas	peças,	 como	através	da	 função	e	dos	 fundamentos	 conceptuais.	Os	produtos	desenvolvidos	pelo	atelier	 já	estiveram	presentes	em	diversas
feiras	e	exposições,	nacionais	e	internacionais.

Fig.	2	-	Jarras	em	porcelana	da	Colecção	Linhas	de	Amor,	do	Projecto	A2,	2010.
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Portugal	 é	 um	 país	 bastante	 completo	 no	 que	 se	 refere	 aos	 produtos	 tradicionais,	 todas	 as

regiões	 nacionais	 são	 dotadas	 de	 inúmeros	 elementos	 que	 completam	 a	 sua	 identidade	 enquanto

povo,	quer	a	nível	material,	como	a	nível	imaterial.

O	 Alentejo	 é	 a	 planície	 esquecida,	 é	 a	 região	 de	 maiores	 dimensões	 do	 país,	 contudo	 uma	 das	

mais	 negligencias	 e	 com	 menor	 densidade	 populacional,	 a	 sua	 riqueza	 natural	 é	 enorme	 e	 o	 seu	

potencial	 gigantesco.	 A	 qualidade	 do	 vinho,	 do	 azeite	 e	 da	 gastronomia	 alentejana	 é	 reconhecida	

além-fronteiras,	 o	 Cante	 Alentejano	 é	 candidato	 a	 Património	 Imaterial	 da	 Humanidade	 da

Unesco,	 as	 peças	 produzidas	 em	 cortiça	 e	 a	 própria	 cortiça,	 representam	 uma	 preponderante	

percentagem	das	exportações	nacionais.

Estes	 são	 os	 elementos	 tidos	 como	 os	 mais	 representativos	 da	 região,	 são	 os	 seus	 embaixadores,	

figurando	 nas	 campanhas	 internacionais	 de	 promoção	 do	 Alentejo,	 contudo,	 no	 campo	 do	

produto	 e	 da	 concepção	 de	 objectos	 utilitários,	 as	 peças	 mais	 emblemáticas	 são	 o	 Mobiliário	

Popular	 Alentejano,	 no	 qual	 a	 cadeira	 típica	 Alentejana,	 se	 destaca	 como	 peça	 central.	 A	 cadeira	

alentejana	 é	 a	 peça	 emblemática	 desta	 tipologia	 de	 mobiliário	 e	 dos	 produtos	 artesanais	

alentejanos	 em	 geral.	 O	 colorido	 das	 peças,	 animado	 pelos	 apontamentos	 vegetalistas	 que	 as	

adornam,	 juntamente	 com	 a	 rigidez	 da	 forma	 e	 o	 tradicional	 empalhamento	 do	 assento,	 conferem	

a	 estas	 peças	 uma	 importância	 única	 no	 meio	 em	 que	 se	 inserem.	 São	 peças	 que	 acarretam	 em	 si	

as	 	 características	 do	 homem	 em	 que	 têm	 origem	 e	 ao	 qual	 se	 destinam.	 São	 peças	 utilitárias,	 que	

encontram	 	 justificação	 no	 conforto	 que	 atribuem	 ao	 quotidiano	 do	 seu	 utilizador.	 De	 produção

artesanal,	 espelham	 o	 contexto	 em	 que	 se	 inserem	 e	 as	 mãos	 pelas	 quais	 são	 executadas,

são	 peças	 verdadeiramente	 populares,	 cuja	 origem	 se	 encontra	 no	 Homem	 rústico	 e	 simples,

o	qual	acrescenta	um	pouco	de	si	a	cada	uma	das	peças	que	produz.

O	 Mobiliário	 Popular	 Alentejano	 outrora	 dominava	 os	 lares,	 neste	 momento	 é	 tido	 como	 uma	

reminiscência	 de	 um	 passado	 próximo.	 São	 as	 peças	 que	 as	 mães	 e	 as	 avós	 utilizavam,	 objectos

com	 os	 quais	 crescemos	 e	 que	 quando	 estamos	 na	 sua	 presença,	 quase	 que	 conseguimos	 viajar	

no	 tempo	 e	 voltar	 às	 noites	 de	 verão	 em	que	 as	 vizinhas	 se	 juntavam	na	 rua,	 sentadas	 nas	 cadeiras	

alentejanas,	 a	 fazer	 renda	 e	 a	 zelar	 pelas	 brincadeiras	 das	 crianças.	 Porém,	 por	 modas	 ou	 gosto	

pessoal,	a	sua	linguagem	formal	e	estética	encontra-se	desadequada,	o	que	leva	a	que	a	casa	moderna	

alentejana,	 não	 tenha	 qualquer	 vislumbre	 destas	 peças	 tão	 preponderantes	 a	 nível	 de	 identidade.	

Desta	forma,	é	necessária	a	construção	de	novas	experiências	com	estas	peças,	é	necessário	apresentá-las	

ao	seu	povo	sob	outra	perspectiva,	mostrar	que	é	possível	e	necessária	a	sua	persistência,	para	que	as	

novas	 crianças	 as	 consigam	 experienciar	 e	 compreender	 tudo	 aquilo	 que	 estes	 objectos	 dizem	 de

	nós	enquanto	sociedade.

Tendo	 como	 base	 estas	 premissas,	 o	 presente	 Trabalho	 de	 Projecto	 tem	 como	 propósito	 final	 a	

construção	de	um	discurso	expositivo	em	que	o	Mobiliário	Popular	Alentejano	pautará	como	elemento

central,	de	forma	a	apresentá-lo	e	reintroduzi-lo	no	quotidiano	do	povo	em	que	teve	origem.
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Apresentação	e	Preponderância	dos	Objectivos

A	Museologia	e	o	Design	de	exposições	apresentam-se	como	«(…)	guardiões	do	progresso.	Registam

os	 avanços	 do	 mundo.	 Estimulam	 a	 energia,	 o	 empreendedorismo	 e	 o	 intelecto	 das	 pessoas,

aceleram	 o	 génio	 humano.	 (…)	Amplificam	 e	 iluminam	 a	 vida	 das	 pessoas.7»,	 desta	 forma,	 surgem

neste	Trabalho	 de	 Projecto	 como	 as	 ferramentas	 ideais	 para	 dar	 reposta	 às	 premissas	 conceptuais

que	motivaram	a	escolha	da	temática	e	o	projecto	final	deste	trabalho.

O	 mobiliário	 Popular	 Alentejano	 é	 dos	 produtos	 tradicionais	 mais	 caracterizadores	 da	 região,	

devido	aos	anos	de	existência;	aos	aspectos	formais	e	tipologias	únicos,	os	quais	encontram	justificação	

nos	 aspectos	 funcionais,	 dado	 reflectirem	 os	 hábitos	 e	 costumes	 da	 cultura	 alentejana;	 e	 à	 minúcia	

e	 delicadeza	dos	 elementos	 decorativos,	 conseguidos	 através	 de	 técnicas	 que	 correm	 sérios	 riscos	 de	

desaparecimento.	Estes	são	alguns	dos	aspectos	que	 justificam	o	objectivo	central	desta	 investigação,	

contudo	 surgem	 outros	 que	 se	 mostram	 necessários,	 para	 a	 correcta	 e	 coerente	 construção	 do	

discurso	expositivo.

Alguns	dos	objectivos	que	se	propõem	a	investigação	são:

	 •	 Contextualização	 e	 definição	 de	 Design	 e	Artesanato,	 de	 forma	 a	 que	 seja	 possível	 o	

entendimento	das	premissas	essenciais	de	cada	uma	e	a	articulação	entre	as	disciplinas;

	 •	 O	estudo	das	áreas	envolvidas,	Museologia,	Design	de	Exposições,	Design,	Artesanato	e	

	 Mobiliário	 Popular	 Alentejano,	 no	 que	 se	 prende	 com	 as	 premissas	 essenciais	 de	 cada,	 de

	 forma		isolada	 e	 relacionada,	 para	 que	 seja	 possível	 a	 construção	 de	 um	 discurso	 expositivo

		 coerente	e	que	cumpra	as	premissas	conceptuais	que	o	motivam;

	 •	 A	 análise	 do	 contexto	 social	 da	 região,	 para	 que	 seja	 possível	 a	 compreensão	 sobre	 a	

	 forma	 e	 intensidade	 em	 que	 este	 incidiu	 e	 influenciou	 as	 diferentes	 tipologias	 de	 peças	 que	

	 completam	o	Mobiliário	Popular	Alentejano;

	 •	 A	investigação	e	o	levantamento	das	peças	que	completam	o	Mobiliário	Popular	Alentejano,

	 ao	 nível	 de	 tipologias,	 elementos	 pictóricos	 e	 decorativos,	 elementos	 formais	 e	 utilização,	

	 bem	como	a	preponderância	e	localização	das	mesmas	no	contexto	de	origem,	actualmente;

	 •	 Investigação	 e	 levantamento	 sobre	 as	 práticas	 Museológicas	 da	 cidade	 de	 Beja

	 e	a	sua	rede	de	Museus,	de	forma	a	que	seja	possível	a	análise	da	preponderância	do	tema	face

	 ao	que	é	apresentado	nos	Museus	de	maior	relevância	da	cidade.

7	 Tradução	 livre:	 «Expositions	 are	 the	 time-keepers	 of	 progress.	 The	 records	 of	 the	 world’s	 advancement.	 They	 stimulate	 the	 energy,
enterprise	and	intellect	of	the	people	and	quicken	human	genius.	(…)	They	broaden	and	brighten	the	lives	of	the	people.»	in	LOCKER,	Pam	-	Interior	Design:	
Exhibition	Design.	Lausanne:	AVA	Publishing	SA,	2011.	Pp.	14
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Metodologia	Adoptada

O	presente	Trabalho	de	Projecto	divide-se	em	duas	partes,	uma	teórica	e	outra	prática.	É	necessária

uma	perspectiva	teórica	e	o	conhecimento	sobre	as	premissas	motivadoras	de	cada	uma	das	disciplinas

envolventes	 no	 projecto,	 para	 que	 seja	 possível	 a	 concepção	 de	 um	 momento	 prático	 que

dê	uma	resposta	coerente	e	exemplificativa	dos	objectivos	que	motivam	toda	a	investigação.

Desta	 forma,	 é	 preponderante	 a	 definição	 de	 uma	 metodologiaFig.	 1	 de	 trabalho	 adequada,	 que	 visa

a	leitura	de	diversas	monografias	relacionadas	com	os	temas	abordados,	bem	como	a	análise	no	campo,

nomeadamente	 os	 factores	 sociais	 e	 económicos	 da	 região,	 que	 estejam	 directa	 ou	 indirectamente

relacionados	com	o	tema.	

Recolha Bibliográ�ca

Museologia

Aplicação ao 
Design de Exposições

Mobiliário 
Popular Alentejano

Levantamento de Peças

Concepção do Projecto

Análise/Visita 
a Museus Locais

Impacto do 
Projecto no meio/ Conclusões

Design/Artesanato

Fig.	3	-	Metodologia	Adoptada
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Será	 preponderante	 a	 entrevista	 e	 o	 acompanhamento	 aos	 diversos	 agentes	 que	 actualmente	 estão

relacionados	 com	 a	 produção	 de	 Mobiliário	 Popular	 Alentejano,	 de	 modo	 a	 compreender	 o	 papel

destas	 peças	 no	 contexto	 actual.	 Para	 a	 concretização	 deste	 aspecto	 a	 empresa	 Mobitral,

sediada	 em	 Ferreira	 do	Alentejano,	 irá	 ter	 um	 papel	 predominante,	 dado	 ser	 a	 empresa	 com	 maior

actividade	 no	 momento,	 factor	 que	 justifica	 a	 visita	 à	 empresa	 e	 o	 contacto	 com	 os	 seus	 produtos

e	trabalhadores.

O	Mobiliário	Popular	Alentejano	detém	uma	posição	 tímida	no	contexto	actual,	estando	presente	em

alguns	 locais	 históricos,	 caso	 das	 Casas	 do	 Povo,	 sendo	 que	 será	 relevante	 o	 levantamento

das	peças	existentes	nestes	locais	actualmente.

Depois	 de	 analisados	 os	 dados	 recolhidos	 em	 campo,	 sendo	 esta	 análise	 auxiliada	 por	 suportes

literários,	 propõem-se	 a	 passagem	 à	 compreensão	 dos	 diversos	 sistemas	 museológicos	 existentes

na	 região,	 de	 maneira	 a	 compreender	 e	 enfatizar	 a	 preponderância	 da	 criação	 de	 um	 projecto

museológico	de	exposição	e	promoção	do	Mobiliário	Tradicional	Alentejano.	Para	a	elaboração	deste

ponto,	 será	 necessária	 a	 entrevista	 aos	 diversos	 agentes	 que	 pertencem	 aos	 sistema	 museológico

da	região.
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Parte	I	-	Enquadramento	Teórico





Capítulo	1	-	Design	e	Artesanato

	 	 	 	 	 	 	 	 O	Design	e	o	Objecto	Quotidiano

Como	forma	de	compreendermos	o	Design	e	a	sua	história,	é	necessário	compreender	a	origem	do	da	

palavra	“Design”	e	dos	conceitos	inerentes	a	esta.	Cennino	Cenini8		utilizava	no	século	XVI,	a	palavra

Disegno	para	englobar	o	conceito	de	projecto	à	ideia	de	registo	gráfico.	Muitos	autores	apresentaram

propostas	de	definição	de	Desenho,	caso	de	Francisco	de	Holanda9		e	Vasari10,	tentativas	que	resultaram	

na	constituição	deste	como	um	vasto	sistema	que	albergava	uma	enorme	multiplicidade	de	actividades	

que	utilizavam	o	registo	gráfico	como	meio	de	atingir	o	controlo	formal	para	a	projecção	e	produção	

de	objectos.

Vasari	 designou	 o	 princípio	 de	 que	 a	 arte	 deve	 a	 sua	 existência	 como	“disegno”,	 palavra	 que	 pode

ser	 directamente	 traduzida	 para	 “desenho”	 ou	 “esboço”	 e	 que	 nesta	 época	 se	 referia	 à	 ideia

artística,	apontando	o	“Disegno”	como	o	pai	das	três	artes:	pintura,	escultura	e	arquitectura.

«De	acordo	com	o	Oxford	Dictionary	o	conceito	Design	foi	utilizado	pela	primeira	vez	em	1588,	sendo	

definido	 como:	 Plano	 ou	 esquema	 concebido	 por	 uma	 pessoa	 para	 algo	 que	 é	 realizável;	 o	 primeiro	

registo	 gráfico	 de	 um	 trabalho	 artístico	 ou	 um	 objecto	 de	 arte	 aplicada,	 o	 qual	 é	 obrigatório	 para

	a	execução	da	obra.11»

A	 origem	 da	 palavra	 encontra-se	 na	 língua	 inglesa,	 a	 qual	 com	 o	 apropriado	 significado	 só	 possui	

correspondência	na	língua	espanhola	–	em	“diseño”,	que	por	sua	vez,	não	corresponde	à	palavra	portuguesa	

desenho,	que	seria	em	espanhol	dibujo	e	em	inglês	“draw”,	“draft”	ou	“sketch”	–	contrariando,	desta	forma,	

a	 tradução	 mais	 imediata	 que	 embora	 pareça	 obvia	 e	 lógica,	 é	 completamente	 equivocada	 na	

língua	portuguesa.

«As	raízes	do	termo	Design	provêm	do	latim	Designare,	da	preposição	De	mais	Signum	(marca-signo),	

que	 em	 português	 temos	 como	 mais	 próxima	 a	 palavra	 Desígnio:	 intento,	 intenção,	 plano,	 projecto,	

8	Cennino	Cennini	 (1370	–	1440)	–	Foi	um	pintor	Italiano,	profundamente	 influenciado	pela	arte	de	Giotto,	da	qual	 recebeu	conhecimentos	através	do
seu	 mestre	 Agnolo	 Gaddi.	 Ficou	 bastante	 conhecido	 pela	 sua	 obra	 literária	 Il	 libro	 dell’arte	 (1437),	 o	 qual	 apresentava	 uma	 completa	 recolha	 de
métodos,	técnicas	e	materiais	utilizados	pelos	artistas	medievais.	Nesta	obra,	Cennini	expõe	pela	primeira	vez	a	técnica	da	pintura	a	têmpera.
9	 	 	 Francisco	 de	 Holanda	 (1517	 –	 1585)	 –	 Foi	 uma	 das	 personalidades	 mais	 relevantes	 da	 reflexão	 estética	 do	 renascimento	 português.	 Pintor	 e	
humanista,	adquiriu	os	primeiros	conhecimentos	artísticos	na	oficina	do	seu	pai,	em	1537	parte	para	Roma,	onde	se	torna	discípulo	de	Miguel	Ângelo.
10	 Giorgio	 Vasari	 (1511	 –	 1574)	 –	 Arquitecto,	 pintor	 e	 teórico	 de	 arte	 italiano.	 Foi	 uma	 personalidade	 bastante	 proeminente	 na	 sua	 época,	
trabalhou	 como	 arquitecto	 e	 pintor,	 recebendo	 importantes	 comissões.	 As	 suas	 realizações	 práticas,	 ao	 longo	 dos	 tempos,	 têm	 sido	 ofuscadas	 pelos
trabalhos	que	desenvolveu	como	teórico	de	arte,	nomeadamente,	como	biógrafo	das	principais	figuras	do	Renascimento	Italiano.
11	 Tradução	 livre:	 «According	 to	 the	 Oxford	 Dictionary	 the	 concept	 “design”	 was	 used	 in	 1588	 for	 the	 first	 time.	 Its	 definition	 reads:	 a	 plan	 or	
scheme	devised	by	a	person	for	something	that	is	to	be	realized;	a	first	graphic	draft	of	a	work	of	art;	an	object	of	the	applied	arts,	which	is	to	be	binding	for	
the	 execution	 of	 a	 work.»	 in	 BüRDEK,	 Bernhard	 E.	 –	 Design:	 History,	Theory	 and	 Practice	 of	 Product	 Design.	 Basel:	 Publishers	 for	Architecture,	
2005.	Pp.13
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propósito»12.	Desta	forma,	Design	(em	inglês)	ou	Diseño	(em	espanhol)	não	devem	ser	entendidos	em	

português	como	algo	em	que	não	exista	a	composição	dos	conceitos	de	projecto,	planeamento,	desígnio

	ou	concepção.

Apesar	destes	aspectos,	a	expressão	só	passou	a	caracterizar	e	a	designar	uma	actividade	específica	no	

processo	 de	 desenvolvimento	 de	 produtos,	 mais	 tarde	 com	 a	 criação	 das	 escolas	 de	 Design	 e	 com

a	Revolução	Industrial.

O	 vocábulo	 foi	 adoptado	 de	 forma	 unânime,	 pelos	 profissionais	 de	 vários	 países	 no	 âmbito	 do	

significado	 que	 pretendia	 designar	 o	 planeamento	 de	 produtos	 para	 diferentes	 indústrias,	 sendo	 este	

identificado	 consoante	 o	 fim	 a	 que	 se	 destinava.	 Considera-se	 que	 o	 conceito,	 tal	 como	 é

compreendido	 actualmente,	 teve	 a	 sua	 implementação	 a	 partir	 da	 primeira	 revolução	 industrial	 que

ocorreu	em	Inglaterra	entre	1760	e	1830.

Nesta	época,	a	palavra	Design	não	estava	relacionada	com	a	indústria,	pois	para	se	referir	Arte	Industrial,

	atribuía-se	o	nome	de	engenharia	do	design	ou	design	de	Engenharia.	Desta	forma,	coube	aos	engenheiros	

assinalar	as	possibilidades	estéticas,	paralelamente	às	tecnológicas,	visando	novos	sistemas	e	processos

de	produção.

Numa	época	em	que	muito	se	debatia	relativamente	aos	produtos	produzidos	mecanicamente	e	à	sua

qualidade,	surge	Henry	Cole13		em	1845,	com	o	seu	conceito	de	“Art	Manufactures”,	o	qual	se	relaciona

com	a	ideia	de	beleza	aplicada	à	produção	mecânica14.		Nesta	época	a	referencia	à	Arte,	subentendia

a	Arquitectura,	a	Pintura	e	a	Escultura,	por	si	só	ou	com	as	suas	ramificações	subordinadas	e	decorativas,

contudo,	em	correspondência	com	o	uso,	outra	utilização	foi	 removida	da	classe	das	Artes	e	colocada

na	 contrastante	 classe	 da	Manufactura,	 com	o	 seu	 largo	 número	de	 indústrias	 e	 de	 produtos,	 para	 o

qual	o	genérico	termo	Arte,	de	acordo	com	a	definição	de	Cole,	se	apropria	perfeitamente.

A	 definição	 de	 Cole	 refere-se	 às	Artes	 Mecânicas,	 as	 quais	 podem	 ser	 eficientemente	 exercidas	 por

mero	hábito,	rotina	ou	calculo,	tal	como	as	Artes	Plásticas,	que	devem	ser	além	disso	executadas	por

uma	ordem	superior	de	poderes.	A	palavra	Arte,	direcionada	para	as	Artes	Plásticas,	é	 tratada	como

se	acarretasse	em	si	obrigatoriamente	atributos	que	nos	remetem	para	a	habilidade	individual	e	inventiva.

O	 progresso	 das	Artes	 Mecânicas	 –	 consequência	 de	 invenções	 que	 tornaram	 a	 produção	 mais	 fácil	

e	rápida,	mediante	a	aplicação	de	agentes	físicos	e	de	forma	a	economizar	o	trabalho	humano	–	levou

à	 multiplicação	 de	 produtos	 todos	 semelhantes,	 todos	 igualmente	 detentores	 do	 carimbo	 do	 hábito,	

da	 rotina	 e	 do	 cálculo,	 todos	 igualmente	 destituídos	 de	 propriedades	 individuais.	 Desta	 forma,	 os	

trabalhos	 de	 manufactura,	 ou	 produtos	 de	 maquinaria,	 acarretam	 em	 si	 muito	 fraca	 e	 remotamente,	

a	 marca	 da	 sua	 essência,	 a	 mão	 e	 o	 cérebro	 do	 homem.	 Estes	 produtos,	 eram	 frequentemente	

12	in	FILHO,	Álvaro	de	Melo	-	Designing	Marketing.	Fragmentos	de	Cultura,	Goiânia,	v.	19,	n.	3/4,	p.	307	-	324,	2009.	Pp.	307
13	 Henry	 Cole	 (1808	 –	 1882)	 –	 Foi	 uma	 das	 figuras	 mais	 marcantes	 da	 sociedade	 Vitoriana,	 chegando	 a	 lhe	 ser	 atribuído	 o	 título	 de	 Sir.	 Foi	
um	 discreto	 funcionário	 público,	 cujo	 cargo	 não	 era	 dos	 mais	 relevantes,	 contudo	 fez	 importantes	 feitos	 em	 algumas	 instituições	 Britânicas.	 Foi
editor	 de	 publicações	 sobre	 Arte,	 Design,	 Musica	 e	 Pintura;	 crítico	 de	 Arte,	 Design	 e	 Música;	 escreveu	 guias,	 catálogos	 e	 panfletos	 sob	 o
pseudónimo	 de	 Felix	 Summerly;	 foi	 responsável	 pela	 Real	 Escola	 de	 Música,	 por	 uma	 escola	 de	 culinária	 e	 precursor	 do	Victoria	 &	Albert	 Museum;
foi	 um	 importante	 membro	 da	 Real	 Sociedade	 das	 Artes,	 sendo	 o	 responsável	 pela	 escolha	 dos	 produtos	 premiados	 ao	 nível	 de	 arte	 decorativa,
organizou	 exposições	 de	 arte	 decorativa;	 privou	 com	 os	 maiores	 intelectuais	 da	 época.	 As	 actividades	 deste	 homem	 foram	 inúmeras	 e	 a	 sua
influência	revelou-se	fundamental	na	resolução	de	medidas	em	variados	sectores	da	vida	pública	da	sua	época.
14	Tradução	livre:	«I	believe	I	originated,	in	1845,	the	term	“Art	Manufactures”	meaning	fine	arts,	or	beauty	applied	to	mechanical	production»	in	COLE,	
Henry	–	Fifty	Years	of	Public	Work	of	Sir	Henry	Cole	Accounted	for	in	his	Deeds,	Speeches	and	Writings.	Londres:	Bell	and	Sons,	1884.	Pp.	104
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contrastados	com	as	obras	de	arte,	os	quais	possuiam	viva	e	directamente	estas	marcas,	as	marcas	da	

sua	origem15.

Deste	modo,	Henry	Cole,	defendia	que	«(…)	uma	aliança	entre	as	Artes	Plásticas	e	as	Manufacturas	

promoveria	o	gosto	do	público	e	conduziria	a	um	maior	interesse	de	todos	os	envolvidos,	na	produção	

de	 Arte	 manufacturada.16»	 Foi	 segundo	 estas	 premissas	 que	 desenvolveu	 todos	 as	 suas	 acções,	 as

quais	 tiveram	 um	 profundo	 impacto	 ao	 nível	 do	 ensino	 do	 Design	 e	 que	 conduziram	 à	 conotação

que	atribuímos	ao	Design	actualmente.

«O	design	em	qualquer	das	suas	manifestações	é	o	ADN	da	sociedade	industrial.	É	o	código	que	devemos	explorar

se	queremos	compreender	o	mundo	moderno.	É	o	reflexo	do	nosso	sistema	económico.	Está	 indissoluvelmente

ligado	 à	 tecnologia	 com	 que	 devemos	 trabalhar.	 É,	 em	 definitivo,	 um	 tipo	 de	 linguagem	 que	 deve

reflectir	valores	culturais	e	emocionais.17»

Foi	 com	 a	 Deutscher	 Werkbund18	 em	 1907,	 que	 se	 reuniram	 os	 esforços	 de	 um	 número

significativo	 de	 artistas,	 arquitectos,	 artesãos	 e	 designers,	 de	 elevados	 ideais	 teóricos	 e	 como	 base

comum	 «(…)	 reflectir	 sobre	 a	 concepção	 e	 produção	 dos	 objectos,	 tendo	 como	 objectivo	 encontrar	

soluções	adequadas	ao	advento	da	máquina	e	da	fabricação	em	série.19»
15		Tradução	livre:	«That	definition	covers	the	mechanical	arts,	which	can	be	efficiently	exercised	by	mere	habit,	rote,	or	calculation	just	as	well	as	the	fine	arts,
which	have	to	be	exercised	by	a	higher	order	of	powers.	But	the	word	Art,	be	coming	appropriated	to	the	fine	arts,	has	been	treated	as	if	 it	necessarily
carried	 along	 with	 it,	 and	 as	 if	 works	 to	 be	 called	 works	 of	 art	 must	 necessarily	 possess	 the	 attributes	 of	 individual	 skill	 and	 invention	
expressing	 themselves	 in	 ever	 new	 combinations	 of	 pleasurable	 contrivance.	The	 progress	 of	 what	 an	 older	 nomenclature	 called	 the	 mechanical	 arts	 –	
the	 consequence	 of	 inventions	 for	 making	 production	 easier	 and	 more	 rapid	 by	 the	 application	 of	 physical	 agencies	 and	 the	 economizing	 of	 human	
labour	 –	 has	 led	 to	 the	 multiplication	 of	 products	 all	 alike,	 all	 equally	 bearing	 the	 stamp	 of	 habit,	 rote,	 and	 calculation,	 and	 all	 equally	 destitute	 of	
those	properties	 of	 individual	 contrivance	and	pleasurableness.	And	 so	works	of	manufacture,	 or	 the	products	 of	machinery,	which	bear	only	 very	dully	
and	remotely	the	mark	of	their	original	source	in	the	hand	and	brain	of	man,	have	come	to	be	contrasted	with	works	of	art	which	bear	such	marks	vividly	and	
directly.»	in	COLE,	Henry	–	Fifty	Years	of	Public	Work	of	Sir	Henry	Cole	Accounted	for	in	his	Deeds,	Speeches	and	Writings.	Londres:	Bell	and	Sons,	1884.	
Pp.104	e	105
16	Tradução	 Livre:	 «(…)	 an	 alliance	 between	 fine	 arts	 and	 manufactures	 would	 promote	 public	 taste,	 and	 conduce	 to	 the	 interest	 of	 all	 concerned
in	 the	 productionof	 Art	 Manufactures.»	 in	 COLE,	 Henry	 –	 Fifty	Years	 of	 Public	Work	 of	 Sir	 Henry	 Cole	 Accounted	 for	 in	 his	 Deeds,	 Speeches
and	Writings.Londres:	Bell	and	Sons,	1884.	Pp.105
17	Tradução	 livre:	 «El	 Deseño,	 en	 cualquiera	 de	 sus	 manifestaciones,	 es	 el	 ADN	 de	 la	 sociedad	 industrial	 (…).	 Es	 el	 código	 que	 debemos	 explorar	
si	 queremos	 comprender	 el	 mundo	 moderno.	 Es	 el	 reflejo	 de	 nuestro	 sistema	 económico.	 Está	 indisolublemente	 ligado	 a	 la	 tecnologia	 com	 la
que	debemos	trabajar.	Es,	en	definitiva,	un	tipo	de	linguaje	que	refleja	valores	emocionales	y	culturales.»	in	SUDJIC,	Deyan	–	El	Lenguaje	de	las	Cosas.
Madrid:	Turner	Publications,	2009.	PP	45
18	Deutsche	Werkbund	 (1907	–	1934)	–	Tentou	 conciliar	 o	esforço	artístico	 com	a	produção	 industrial	 em	massa.	O	 corpo	 fundador	era	 composto	por
artistas,	 artesãos,	 industriais,	 comerciantes,	 políticos	 e	 escritores,	 os	 quais	 debatiam	 as	 principais	 linhas	 orientadoras	 dos	 produtos	 alemães.	Visava
contrariar	 a	 ideia	 de	 que	 a	 crescente	 industrialização	 e	 modernização	 da	Alemanha	 ameaçava	 a	 sua	 cultura	 nacional.	As	 suas	 acções	 moviam-se	 no
sentido	 de	 conciliar	 arte,	 artesanato	 e	 industria,	 contudo,	 não	 tentou	 reviver	 a	 noção	 romântica	 da	 actividade	 manual	 artesanal,	 mas	 sim
defendia	que	“	a	arte	não	é	apenas	estética,	mas	ao	mesmo	tempo,	um	poder	moral,	que	nos	direcciona	numa	análise	final	para	o	mais	 importante	dos	
poderes:	 o	 poder	 económico.”	 Estes	 ideais	 eram	 defendidos	 por	 Hermann	 Muthesius	 (1861	 –	 1927),	 o	 ideólogo	 da	Associação	 e	 o	 qual	 se	 opunha	 ao
uso	 do	 ornamento	 como	 forma	 de	 conferir	 aos	 objectos	 validade	 artística.	 Alguns	 meses	 antes	 da	 fundação	 da	 Associação,	 Muthesius	 proferiu	 uma
conferência	 em	 Berlim,	 na	 qual	 mostrou	 a	 sua	 indignação	 perante	 o	 estado	 actual	 das	 artes	 aplicadas,	 referindo-se	 aos	 objectos	 decorados	 segundo
os	 estilos	 revivalistas,	 e	 denotando	 a	 importância	 de	 alterar	 este	 modelo	 de	 produção,	 como	 forma	 de	 dinamizar	 a	 economia.	 Os	 fundadores
da	 Associação	 defendiam	 uma	 estrutura	 aberta	 às	 diversas	 áreas	 criativas	 e	 produtivas,	 com	 o	 objectivo	 de	 melhorar	 a	 qualidade	 do	 trabalho.	 Ao
nível	 produtivo	 e	 de	 fabricação	 o	 conceito	 fulcral	 é	 o	 da	 qualidade	 dos	 objectos,	 através	 da	 correcta	 adequação	 dos	 materiais	 à	 estrutura	 das
peças,	sem	deixar	espaço	para	perdas	ou	ornamentos.	Peter	Bruckmann	(1865	–	1937)	foi	o	primeiro	presidente	da	associação,	e	ao	fim	de	um	ano	a	sociedade	
já	 tinha	 cerca	 de	 quinhentos	 associados.	 Nas	 realizações	 da	 Detsche	 Werkbund	 incluem-se	 a	 edição	 de	 um	 Anuário	 (1912	 –	 1920),	 que
incluía	 artigos	 com	 ilustrações	 dos	 designs	 dos	 seus	 membros	 e	 as	 suas	 morada	 e	 áreas	 de	 especialização,	 numa	 tentativa	 de	 promover	 a	 colaboração
entre	a	arte	e	a	 indústria.	Em	1914	a	Werkbund	organizou	uma	importante	exposição,	em	colónia	denominada	de	“Deutsche	Werkbund	–	Ausstellung”,	
a	qual	demonstrou	a	variedade	estilística	dos	 seus	principais	membros:	 incluía	a	maqueta	da	 fábrica	de	aço	e	vidro	de	Walter	Gropius	 (1883	–	1969),
o	 Glass	 Pavillion	 de	 Bruno	 Taut	 (1880	 –	 1938)	 e	 o	 Werkbund	 Theatre	 de	 Henry	 van	 de	 Velde	 (1863	 –	 1957).	 A	 Werkbund	 caracterizou-se
também	 pela	 sua	 incoerência	 teórica.	 A	 crescente	 divergência	 entre	 artesanato	 e	 produção	 industrial	 alimentava	 o	 debate	 dentro	 da	 Werkbund,
com	alguns	membros,	como	Muthesius,	a	defender	a	estandardização	como	a	base	do	programa	de	projecto	da	Associação	de	forma	a	definir	uma	nova	
posição	do	projectista	e	a	uniformização	do	gosto,	 e	outros,	 como	van	de	Velde,	 a	defender	a	 liberdade	artística,	 sendo	 contra	a	 introdução	de	normas	
rígidas	 no	 processo	 criativo,	 este	 conflito	 ficou	 conhecido	 por	 “Werkbundstreit”.	 No	 entanto	 a	 necessidade	 generalizada	 de	 bens	 de	 consumo
depois	 da	 devastação	 da	 Primeira	 Guerra	 Mundial	 levou	 Gropius	 a	 aceitar	 a	 necessidade	 de	 estandardização	 e	 da	 produção	 industrial.	 De	 1921
a	 1926	 Richard	 Riemerschmid	 (1868	 –	 1957)	 foi	 presidente	 da	 associação,	 e	 nesta	 altura	 avançou	 a	 visão	 funcionalista	 do	 design.	 Em	 1924	 a	
Werkbund	 publicou	 “Form	 Ohne	 Ornament”	 (forma	 sem	 ornamento),	 que	 apresentava	 o	 design	 de	 objectos	 produzidos	 industrialmente	 e
mostrava	 as	 virtudes	 das	 superfícies	 planas	 e	 sem	 decoração	 e	 por	 fim,	 o	 funcionalismo.	 Em	 1927,	 a	 Deutsche	 Werkbund	 montou	 uma
única	 exposição	 em	 Estugarda,	 intitulada	“Die	Wohnung”	 (a	 Habitação),	 organizada	 por	 Ludwig	 Mies	 van	 der	 Rohe	 (1886	 –	 1969).	 O	 tema	 central
da	 exposição	 foi	 o	 projecto	 de	 uma	 urbanização,	 a	 “Weissenhosiedlung”.Os	 interiores	 das	 casas	 foram	 mobilados	 com	 peças	 modernas	 em	 aço	
tubular	 desenhadas	 por	 Mies	 van	 der	 Rohe,	 Mart	 Stam	 (1899	 –	 1986),	 Marcel	 Breuer	 (1902	 –	 1981)	 e	 Le	 Corbusier	 (1887	 –	 1965),	 entre	 outros.
Muito	 publicitada,	 esta	 exposição	 levou	 a	 uma	 maior	 aceitação	 do	 Modernismo.	A	 Deutsche	Werkbund	 uniu	 o	 Jungendstil	 e	 o	 Movimento	 Moderno	 e,
através	das	suas	actividades,	teve	um	enorme	impacto	na	evolução	do	design	industrial	Alemão.	Foi	amplamente	admirada	como	promotora	do	design.
19		in	CUNCA,	Raul	–	Territórios	Híbridos.	Lisboa:	Universidade	de	Lisboa	-	Faculdade	de	Belas	Artes,	2006.	Pp.	188
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Esta	Associação	tentou	conciliar	o	esforço	artístico	com	a	produção	industrial	em	massa.	As	suas	acções

moviam-se	 no	 sentido	 de	 aliar	 arte,	 artesanato	 e	 indústria,	 contudo,	 não	 tentou	 reviver	 a	 noção

romântica	 da	 actividade	 artesanal	 como	 defendia	 o	 movimento	Arts	 and	 Crafts20,	 mas	 sim	 defendia

que	 «a	 arte	 não	 é	 apenas	 estética,	 mas	 ao	 mesmo	 tempo,	 um	 poder	 moral,	 que	 nos	 direcciona

numa	análise	final	para	o	mais	importante	dos	poderes:	o	poder	económico.21»

Apesar	destes	avanços	e	esforços,	foi	apenas	em	1913	nos	E.U.A	que	se	viu	aplicado	o	uso	oficial	do	

termo	Design	industrial,	com	o	significado	que	lhe	conhecemos	actualmente,	quando	foi	proposta	uma	

mudança	de	regulamentos	que	visavam	a	protecção	da	propriedade	no	Design	industrial.	Nesta	altura,	o	

termo	 foi	 usado	 para	 uma	 descrição	 genérica	 que	 permitiu	 estabelecer	 a	 distinção	 entre	 a	 forma	 e

a	função	do	produto.

20	 Arts	 and	 Crafts	 -	 	 «É	 um	 conceito	 inicialmente	 utilizado	 para	 descrever	 o	 movimento	 inglês	 liderado	 por	 John	 Ruskin	 (1819-1900),	 William
Morris	 (1834	–	1896)	e	C.	R.	Ashbee	(1863	–	1942).	Viveu	o	 seu	auge	entre	1888	e	1910,	altura	em	que	directa	ou	 indirectamente	 influenciou	 todo
o	 séc.	 XX.	 O	 conceito	 originou-se	 a	 partir	 de	 uma	 exposiçãorealizada	 em	 1888	 por	 um	 ramo	 do	 Sindicato	 dos	 Trabalhadores	 de	 Arte,
em	Londres.	O	objectivo	dos	expositores,	os	quais	colectivamente	se	denominaram	por	Arts	and	Crafts	Exhibition	Society,	era	o	de	promover	os	ideais	do
Artesanato,	 face	 à	 produção	 industrial.	 Este	 objectivo	 foi	 defendido	 por	 vários	 arquitectos,	 Designers	 e	 teóricos	 reformistas,	 os	 quais	 deploravamos	
efeitos	estéticos	e	sociais	da	Revolução	Industrial.	As	vantagens	do	artesanato,	o	individualismo	e	o	direito	dos	Designers	em	explorar	e	experimentar	novos	
materiais,	 foram	 bastante	 enfatizados	 e	 valorizados.	 O	 movimento	 foi	 acusado	 de	 recusar	 a	 produção	 mecânica,	 em	 prol	 de	 soluções
românticas	 e	 impraticáveis	 ao	 nível	 económico.	 O	 movimento	 teve	 um	 importante	 papel	 na	 contradiçãoinerente	 e	 contínua,	 relativamente	 à	 ética	 da	
produção	 artesanal:	 estreitou	 as	 diferenças	 entre	 Designer,	 produtor,	 vendedor	 e	 consumidor,	 incutindo	 um	 maior	 apreço	 pelo	 objecto,	 ao	 nível	 da	
concepção	 e	 produção,	 apesar	 de	 a	 produção	 em	 massa	 implicar	 uma	 redução	 líquida	 de	 custos	 e	 bens,	 o	 que	 diminuía	 o	 preço	 dos	 objectos,	 a
produção	 artesanal	 originava	 objectos	 de	 custos	 exorbitantes,	 impossíveis	 de	 adquirir	 para	 a	 maioria	 dos	 consumidores.	 Este	 movimento	 acabou
por	 estimular	 uma	 campanha	 para	 melhorar	 e	 aumentar	 a	 qualidade	 dos	 produtos	 produzidos	 industrialmente.	 Ao	 nível	 estilístico,	 é	 difícil
definir	 uma	 ligação	 entre	 o	movimento	Arts	 and	Crafts	 e	 a	 produção	 em	massa.	Afinal	 não	 é	 apenas	 um	estilo,	mas	 sim	um	movimento	 que	 incorpora
muitos	 estilos,	 entre	 os	 quais,	 o	 Gótico,	 o	 estilo	 japonês	 e	 o	 Modern	 Style.	 Ideológica	 e	 metodologicamente	 foi	 um	 importante	 precursor	 do
Movimento	 Moderno,	 nomeadamente	 na	 crençade	 que	 a	 boa	 arte	 e	 o	 bom	 Design	 podem	 reformar	 a	 sociedade,	 mas	 também	 através	 da	 valorização	
de	 valores,	 tal	 como,	 a	 honestidade	 e	 simplicidade	 do	 objecto	 e	 da	 recusa	 do	 ornamento	 em	 prol	 da	 valorização	 dos	 materiais.	 Para	 muitos
Arts	 and	 Crafts	 significa	 a	 rejeição	 da	 produção	 industrializada	 e	 a	 valorização	 dos	 materiais	 e	 dos	 métodos	 de	 construção	 tradicionais.	 Para	 outros
assinala	 a	 permanente	 incapacidade	 para	 resolver	 o	 debate	 moral	 do	 Design	 na	 sociedade.»	 In	 JULIER,	 Guy	 –	 Dictionary	 of	 Design	 Since	 1900.
London:	Thames	and	Hudson,	2004.	Pp	24	–	26.
21	in	JULIER,	Guy	–	Dictionary	of	Design	Since	1900.	London:	Thames	and	Hudson,	2004.	Pp.	72.

Fig.	4	-	Cartaz	da	Exposição	de	Colónia,	Fritz	Hellmut	Ehmke,	1914	
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«O	 design	 é	 uma	 actividade	 criativa	 cujo	 objectivo	 é	 estabelecer	 qualidades	 multi-facetadas	 de	 objectos,	

processos,	 serviços	 e	 sistemas,	 em	 todos	 os	 ciclos	 de	 vida.	 (…)	 É	 factor	 central	 de	 inovação	 humana	 e

tecnológica,	é	factor	crucial	de	mudança	cultural	e	económica.	

O	Design	visa	descobrir	e	identificar	relações	estruturais,	organizacionais,	funcionais,	expressivas	e	económicas,

com	o	objectivo	de	 reforçar	a	 sustentabilidade	global	e	a	protecção	ambiental;	atribuir	benefícios	e	 liberdade

a	toda	a	comunidade	humana,	individual	e	colectiva;	dar	suporte	à	diversidade	cultural	(…);	atribuir	a	produtos,	

serviços	e	sistemas,	formas	que	sejam	expressivas	e	coerentes	com	a	sua	própria	complexidade.

(…)	 Assim,	 o	 design	 é	 uma	 actividade	 que	 envolve	 um	 amplo	 espectro	 de	 profissões	 em	 que	 Produto,

Serviços,	 Gráfico,	 Interiores	 e	 Arquitectura,	 estão	 interligados.	 Juntas,	 estas	 actividades	 devem	 aumentar

ainda	mais,	de	forma	integrada	com	outras	profissões	relacionadas,	o	valor	da	vida.22»	

Relativamente	à	História	do	Design,	existem	acontecimentos	que	marcaram	o	panorama	geral,	no	entanto

não	existe	uniformidade	evolutiva	no	que	respeita	aos	diferentes	países,	pois	a	evolução	da	disciplina	

baseia-se	nas	diferentes	componentes	culturais,	económicas	e	sociais.	Estudos	apontam	razões	para	que	

em	determinados	países	as	ocorrências	tenham	seguido	rumos	diferentes,	quer	por	antecipação	ou	por	

retracção.	 A	 partir	 destes	 aspectos,	 emergem	 novas	 tendências,	 mudanças	 sociais,	 transformações	

económicas,	 novos	 consumidores,	 diversos	 artistas	 e	 designers	 que	 se	 organizaram	 e	 adaptaram	 às	

exigências	 da	 economia	 global	 e	 que	 representaram	 um	 impacto	 significativo	 na	 superioridade	 de	

objectos	que	reflectem	o	Design.

22	Tradução	 livre:	 «Design	 is	 a	 creative	 activity	 whose	 aim	 is	 to	 establish	 the	 multi-faceted	 qualities	 of	 objects,	 processes,	 services	 and	 their	 systems
in	whole	life	cycles.	(…)	Is	the	central	factor	of	innovative	humanization	of	technologies	and	the	crucial	factor	of	cultural	and	economic	exchange.
Design	 seeks	 to	 discover	 and	 assess	 structural,	 organizational,	 functional,	 expressive	 and	 economic	 relationships,	 with	 the	 task	 of:	 Enhancing	 global
sustainability	 and	 environmental	 protection;	 Giving	 benefits	 and	 freedom	 to	 the	 entire	 human	 community,	 individual	 and	 collective;	 Supporting
cultural	diversity	(…);	Giving	products,	services	and	systems,	those	forms	that	are	expressive	of	and	coherent	with	their	proper	complexity.
(…)	Thus,	 design	 is	 an	 activity	 involving	 a	 wide	 spectrum	 of	 professions	 in	 which	 products,	 services,	 graphics,	 interiors	 and	 architecture	 all	 take	 part.	
Together,	these	activities	should	further	enhance	-	in	a	choral	way	with	other	related	professions	-	the	value	of	life.»		
In	http://www.icsid.org/about/about/articles31.htm

Fig.	5	-	Peça	de	auxilio	à	lareira,	em	metal,	de	Ernest	Gimson,	1909-1914.	Museu	de	Leicester.
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O	 Design	 Industrial	 não	 acarreta	 em	 si	 uma	 teoria	 adequada	 nem	 uma	 história	 verdadeira.

Esta	carência	pode	ser	explicada	pelas	próprias	concepções	 teóricas	e	históricas	de	diversos	autores,

que	se	contrariam	entre	si,	na	procura	de	uma	definição	definitiva	de	Design.

«Por	não	ter	uma	definição	rigorosa	e	abrangente,	mas	apenas	uma	genérica	–	o	design	diz	respeito	à	produção	

de	 objectos,	 que	 surgiram	 por	 meio	 de	 um	 projecto,	 que	 são	 portadores	 de	 valores	 estético-funcionais,	

reproduzidos	 em	 séries	 ilimitadas,	 devido	 às	 técnicas	 industriais	 –	 estas	 noções	 elementares	 são	 utilizadas	

somente	para	descrever	como	[o	design]	se	manifesta.	(…)	Sejam	quais	forem	as	concepções	do	design,	o	âmbito	

particular	que	se	pretende	examinar,	a	sucessão	temporal	das	suas	manifestações,	dão	se	sempre	quatro	factores	

ou	 momentos	 que	 convertem	 a	 experiencia	 do	 design	 num	 processo	 unitário:	 o	 Projecto;	 a	 Produção;	 a	

Comercialização	 e	 o	 Consumo.	 Estes	 aspectos	 (…)	 não	 podem	 ser	 divididos,	 pois	 nenhum	 deverá	 existir

sem	 relação	 com	 os	 restantes.	 (…)	 Deste	 modo,	 temos	 um	 quadro	 conceptualmente	 unitário	 do	 Design	 e,

operativamente,	quatro	secções	analíticas	do	mesmo.23»

Um	 objecto	 de	 Design	 deve	 ser	 de	 fácil	 utilização,	 apelativo	 ao	 olhar	 e	 de	 produção	 eficiente.	 Deve

surgir	do	processo	de	identificação,	definição,	resolução,	invenção	e	modelação	psicológica	de	soluções

para	os	problemas	do	quotidiano.

Um	 objecto	 é	 uma	 entidade	 ou	 um	 conceito	 existente	 no	 mundo	 real,	 dotado	 de	 Propriedades,	 um	

Comportamento	e	uma	Identidade.	As	Propriedades	são	as	características	que	o	definem,	as	quais	são	

transpostas	 para	 um	 conjunto	 de	 atributos,	 cujos	 valores	 estabelecem	 o	 estado	 do	 objecto.	 O	

Comportamento	 define-se	 pelo	 conjunto	 de	 funções	 que	 o	 objecto	 permite	 efectuar.	 Por	 último,	 a	

Identidade	 é	 a	 característica	 que	 permite	 identificar	 um	 objecto	 em	 particular	 como	 único,

num	conjunto	de	objectos	semelhantes.24

Vivemos	actualmente	numa	 sociedade	Global,	 conceito	 que	 se	 relaciona	 com	a	 ideia	de	que	 vivemos

todos	 num	 único	 mundo.	 Os	 principais	 factores	 que	 são	 geralmente	 responsabilizados	 pela	 promoção

de	modelos	e	culturas	globais	são	a	internet	e	a	diversidade	de	sistemas	de	comunicação.

A	 sociedade	 Globalizada	 é	 marcada	 pelo	 culto	 ao	 produto	 e	 ao	 consumo,	 deste	 modo,	 o	 Design	

surge	 como	 uma	 importante	 ferramenta	 para	 a	 diferenciação	 do	 produto,	 no	 sentido	 em	 que	 deve

reaproveitar	 os	 valores	 e	 as	 raízes	 originais	 deste,	 bem	 como	 fazer	 a	 articulação	 entre	 os	 métodos	

de	 produção	 tradicionais	 e	 as	 possibilidades	 oferecidas	 pelas	 novas	 tecnologias,	 de	 forma	 a	 alcançar	

novas	 soluções,	 actualizando	 e	 introduzindo	 os	 produtos	 na	 identidade	 contemporânea.	 O	 designer,	

neste	ponto,	deve	ser	o	agente	capaz	de	conseguir	perceber	e	contribuir	para	a	influência	que	os	produtos	de

têm	 na	 cultura	 e	 na	 sociedade,	 em	 que	 estão	 inseridos,	 com	 plena	 consciência	 do	 seu	 papel	 e	 da

sua	responsabilidade.

23	Tradução	 livre:	 «Al	 no	 contar	 con	 una	 definición	 rigurosa	 y	 compreensiva	 del	 diseño,	 sino	 soló	 con	 una	 genérica	 –	 el	 diseño	 atañe	 a	 la	 producción
de	 objectos,	 surgidos	 de	 un	 proyecto,	 portadores	 de	 valores	 estético-funcionales,	 reproducibles	 en	 serie	 ilimitada	 gracias	 a	 la	 técnica	 industrial	 –
utilizamos	 estas	 nociones	 elementales	 no	 para	 decir	 qué	 es	 el	 diseño,	 sino	 para	 describir	 comó	 se	 manifesta.	 (…)	 Sean	 cuales	 sean	 las	 concepciones
del	 diseño,	 el	 âmbito	 particular	 que	 se	 pretende	 examinar,	 la	 sucesión	 temporal	 de	 sus	 manifestaciones,	 etc.,	 sempre	 se	 dan	 cuatro	 factores	 o	
momentos	que	convierten	 la	experiencia	del	diseño	en	un	processo	unitário:	el	proyecto,	 la	production,	 la	venta	y	el	consumo.	(…)	no	pueden	dividirse,
pues	 ninguno	 existe	 (	 o	 no	 debería)	 si	 no	 es	 en	 relación	 con	 los	 demás.	 (…)	 Deste	 modo,	 tendremos	 un	 cuadro	 conceptualmente	 unitário	 del	 diseño
y,	operativamente,	cuatro	secciones	analíticas	del	mismo.»	in	FUSCO,	Renato	de	–	Historia	del	Diseño.	Barcelona:	Santa	&	Cole,	2005.
24	PEARCE,	Susan	M.	-	Collecting	in	Contemporary	Practice.	Londres:	SAGE	Publications	Ldt,	1998.	Pp.	4	a	6
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Os	 produtos	 globais	 podem	 ser	 compreendidos	 como	 aqueles	 que,	 sob	 o	 ponto	 de	 vista	 do	

Marketing,	 são	 de	 possível	 difusão,	 oferecem	 um	 carácter	 cosmopolita	 e	 são	 aceites	 por	 uma

abrangente	 gama	 de	 consumidores.	 O	 Design	 é	 um	 fenómeno	 total,	 que	 não	 deve	 ser	 entendido	 de

forma	 isolada,	 mas	 sim	 enquadrado	 no	 seio	 de	 um	 conjunto	 de	 factores	 sociais	 e	 culturais	 dado

que	a	vontade	de	imaginar	e	produzir	objectos	utópicos	desde	sempre	foi	idealizada	pelas	sociedades.

	 	 	 	 	 O	Artesanato,	o	Artesão	e	a	Actividade	Artesanal

Vivemos	numa	sociedade	em	constante	mutação,	uma	sociedade	em	que	a	informação	circula	livremente

a	uma	velocidade	estonteante.	A	livre	circulação	e	partilha	de	informação	conduz	a	que	as	exigências	dos

consumidores	sejam	cada	vez	maiores,	deste	modo,	os	produtos,	para	vingarem	com	sucesso	no	mercado,

são	obrigados	a	acompanhar	a	evolução	do	mundo.

O	 Design	 é	 uma	 importante	 ferramenta	 neste	 contexto,	 pois	 é	 muitas	 vezes	 descrito	 como	 «(…)a	

linguagem	 que	 a	 sociedade	 utiliza	 para	 criar	 objectos	 que	 reflectem	 os	 seus	 objectivos	 e	 valores.25»

O	design	é	um	meio	de	criação	de	produtos,	que	permite	a	produção	de	diversas	mensagens,	«(…)	é	uma

linguagem	que	permite	definir	ou	indicar	o	valor	das	coisas26».

Sob	este	ponto	de	vista,	impera	também	como	um	relevante	agente	ao	nível	da	produção	de	objectos,	o	

artesanato.	 O	 artesanato	 pode	 ser	 caracterizado	 como	 um	 importante	 veículo	 social,	 uma	 pequena	

indústria	manual,	especializada	e	sobrevivente	de	outros	tempos,	que	resistiu	até	aos	dias	de	hoje,	não	

apenas	 como	 uma	 mera	 reminiscência	 do	 passado	 mas	 como	 algo	 que	 se	 reinventou	 e	 adequou	 à	

contemporaneidade.	 Os	 produtos	 artesanais	 são	 peças	 que	 afirmam	 a	 identidade	 cultural	 e	 popular

do	meio	em	que	nascem	e	se	inserem,	são	produtos	que	provocam	o	retorno	ao	passado,	às	tradições,

às	vivências	e	aos	costumes	de	antigamente.

O	 artesanato	 caracteriza-se	 pela	 transformação	 de	 matéria-prima	 em	 objectos	 de	 carácter	 utilitário,	

surgiu	 como	 um	 sistema	 de	 trabalho	 do	 povo,	 uma	 manifestação	 da	 vida	 comunitária,	 que	 teve

como	principal	intuito	a	criação	de	objectos	de	uso	quotidiano,	com	as	mais	diversas	utilizações,	desde	

lúdicas,	religiosas	ou	até	decorativas.

Tradicionalmente,	o	ensino	da	actividade	artesanal	era	por	norma	bastante	singular,	os	conhecimentos

eram	transmitidos	de	geração	em	geração,	funcionando	toda	a	aprendizagem	técnica	de	forma	bastante

empírica,	prendendo-se	com	a	prática,	com	a	experimentação	e	observação,	o	artesão	aprendia	em	jovem

através	 da	 observação	 e	 até	 imitação	 do	 trabalho	 desenvolvido	 pelos	 mestres	 artesãos.	Ao	 longo	 do	

25	Tradução	 livre:	 «El	 deseño	 es	 el	 lenguaje	 que	 usa	 la	 sociedad	 para	 crear	 objetos	 que	 reflejen	 sus	 objetivos	 y	 sus	 valores»	 in	 SUDJIC,	 Deyan	 –	 El	
Lenguaje	de	las	Cosas.	Madrid:	Turner	Publications,	2009.	Pp.	45
26	 Tradução	 livre:	 «El	 deseño	 es	 el	 lenguaje	 que	 sirve	 para	 definir,	 o	 tal	 vez	 indicar,	 el	 valor	 de	 las	 cosas»	 in	 SUDJIC,	 Deyan	 –	 El	 Lenguaje
	de	las	Cosas.	Madrid:	Turner	Publications,	2009.	Pp.	45
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processo	 de	 aprendizagem,	 o	 jovem	 artesão	 atribuia	 às	 peças	 que	 executava	 qualquer	 inovação	 ou	

alteração,	estas	características	só	surgiam	no	seu	trabalho	quando	os	ensinamentos	sobre	a	técnica	e	o	

material	se	encontravam	perfeitamente	dominados	e	assimilados.	A	partir	daqui	o	jovem	artesão	iniciava	

o	 desenvolvimento	 de	 um	estilo	 próprio,	 que	 transmitia	 nas	 peças	 que	 executava,	 atribuindo-lhes	 um

forte	cunho	pessoal.

A	actividade	artesanal	está	profundamente	relacionada	com	os	recursos	naturais	do	contexto	em	que	

surge,	 reflectindo	 o	 produto	 final	 estes	 mesmos	 aspectos.	 O	 estilo	 de	 vida	 e	 o	 grau	 de	 comércio	 da	

comunidade,	 influência	 o	 artesanato	 e	 o	 produto	 artesanal,	 no	 sentido	 em	 que	 este	 funciona	 como	

uma	 espécie	 de	 agente	 de	 manifestação	 da	 vida	 comunitária	 que	 se	 orienta	 para	 a	 produção	 de	

objectos	 que	 reflectem	 as	 necessidades,	 preocupações	 e	 aspirações	 do	 meio	 em	 que	 se	 insere.	 A	

actividade	 artesanal	 pode	 ser	 caracterizada	 como	 uma	 pequena	 indústria	 especializada,	 em	 que	 a	

máquina	assume	um	papel	de	ferramenta	de	auxílio	e	não	um	elemento	determinante	para	a	criação	

do	produto.

«A	actividade	artesanal	é	uma	actividade	económica,	de	reconhecido	valor	cultural	e	social,	que	assenta	na	produção,

restauro	 ou	 preparação	 de	 bens	 de	 valor	 artístico	 ou	 utilitário,	 de	 raiz	 tradicional	 ou	 contemporânea,

e	 na	 prestação	 de	 serviços	 de	 igual	 natureza,	 bem	 como	 na	 produção	 e	 preparação	 de	 bens	 alimentares,	 no

equilíbrio	entre	a	fidelidade	aos	processos	tradicionais	e	a	abertura	à	inovação.27»

A	actividade	artesanal	deve	ser	fiel	aos	processos	tradicionais,	em	que	a	intervenção	pessoal	constitui	um

factor	predominante	e	o	produto	final	é	de	fabrico	individualizado	e	genuíno,	estando	aberto	à	inovação28.

A	 fidelização	 aos	 processos	 tradicionais	 e	 a	 abertura	 à	 inovação	 	 devem	 existir	 quando	 respeitadas

as	exigências	ambientais	e	de	saúde	pública,	bem	como	preservados	os	direitos	dos	utilizadores.

O	seguimento	destas	exigências	permite	que	os	produtos	sejam	reconhecidos	oficialmente	como	produtos

de	carácter	artesanal,	aspecto	que	confere	grandes	vantagens	à	Unidade	Produtiva	Artesanal,	segundo

o	Estatuto	do	Artesão.

Sob	uma	perspectiva	histórica,	no	século	XVI,	 fazia-se	a	distinção	entre	artista	e	artesão,	através	da	

liberdade	de	criação	e	da	repetição	dos	produtos,	ou	seja,	o	artesão	era	aquele	que	repetia	os	modelos

mecanicamente,	estando	a	sua	actividade	relacionada	com	o	fazer,	enquanto	o	artista	projectava	e	criava

livremente	 novas	 propostas.	 Com	 a	 Revolução	 Industrial,	 a	 distinção	 entre	 as	 artes	 mecânicas	 e

as	livres,	assume	novos	contornos	em	que	os	intervenientes	alteram	os	seus	papéis.	O	artesão	adquire

o	estatuto	de	mestre,	detentor	do	conhecimento	 técnico	e	material,	através	dos	quais	cria	artefactos,

ficando,	 deste	 modo,	 relegada	 a	 repetição	 inconsciente	 dos	 modelos	 para	 os	 operários	 das	 fábricas,

os	quais	não	tinham	qualquer	preponderância	intelectual	no	processo	de	projecto	das	peças.

27	 in	 COMISSÃO	 NACIONAL	 PARA	A	 PROMOÇÃO	 DOS	 OFÍCIOS	 E	 DAS	 MICROEMPRESAS	ARTESANAIS	 -	 Estatuto	 do	Artesão	 e	 da	 Unidade
Produtiva	Artesanal	–	Guia	do	Utilizador.	PPART,	2003.	Pp.	6	e	7
28	 A	 Abertura	 à	 inovação	 em	 produtos	 artesanais	 é	 contemplada	 no	 Estatuto	 do	 Artesão,	 se	 a	 principal	 finalidade	 for	 a	 adequação	 do	 produto
final	 às	 exigências	 do	 mercado	 e	 às	 novas	 funcionalidades	 que	 possam	 emergir	 no	 seu	 contexto,	 contudo	 é	 exigida	 a	 preservação	 das	 características
que	 diferenciam	 o	 produto	 final	 artesanal	 dos	 produtos	 de	 carácter	 industrial.	A	 inovação	 é	 também	 possível	 no	 contexto	 produtivo,	 nomeadamente,
na	 adaptação	 dos	 processos	 produtivos,	 equipamentos	 e	 tecnologias	 de	 produção,	 desde	 que	 estes	 tenham	 como	 intuito	 a	 diminuição	 da	 penosidade
do	trabalho,	 imperativos	de	ordem	ambiental	ou	de	higiene	e	segurança	no	trabalho,	de	qualquer	forma,	estas	alterações	só	são	possíveis	se	a	natureza
e	 qualidade	 do	 produto	 final	 for	 salvaguardada.	 A	 utilização	 de	 novas	 matérias-primas	 é	 também	 contemplada,	 podendo	 ser	 executada	 por	 razões
de	maior	adequação	do	produto	final	ao	mercado	em	que	se	insere,	desde	que,	tais	alterações	não	descaracterizem	o	resultado	final.
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O	artesão	é	quem	controla	o	processo	produtivo,	possui	experiência	e	conhecimentos	técnicos	sobre	os	

materiais,	os	instrumentos	e	as	técnicas	inerentes	ao	fazer.	Ao	longo	dos	tempos	o	artesão	conquistou

a	admiração	e	respeito	dos	seus	aprendizes,	os	seus	produtos	seduzem	clientes,	consumidores	e	estudiosos.	

O	artesão	é	aquele	que	descortina	os	segredos,	caprichos	e	exigências	dos	materiais	que	utiliza	nas	suas

peças,	através	da	experiência,	das	múltiplas	tentativas	e	do	contacto	diário	com	os	materiais.

O	artesão	têm	como	preocupação	a	transmissão	dos	seus	conhecimentos	e	experiências	aos	mais	jovens,

como	forma	de	manter	viva	a	tradição,	os	velhos	saberes	e	valores.	As	ferramentas	utilizadas	assumem-se	

como	 uma	 extensão	 do	 seu	 corpo,	 factor	 que	 aumenta	 as	 possibilidades	 de	 transformação	 nas	

intervenções	que	este	produz	na	natureza	como	indivíduo	descodificador	do	seu	meio.	Deste	modo,	o	produto

torna-se	no	veículo	de	transmissão	de	conhecimento	técnico,	de	uma	visão	própria	do	mundo,	um	meio

de	 expressão	 de	 valores,	 símbolos	 e	 crenças	 correspondentes	 e	 caracterizadoras	 de	 um	meio	 cultura	

específico.

«Artesão	é	o	trabalhador	que	exerce	uma	actividade	artesanal,	por	conta	própria	ou	por	conta	de	outrém,

inserido	em	unidade	produtiva	artesanal	reconhecida,	ao	qual	se	exige	o	domínio	dos	saberes	e	das	técnicas

inerentes	à	actividade	em	causa	e	um	apurado	sentido	estético	e	perícia	manual.29»

De	forma	a	conferir	maior	visibilidade,	valorização	social	e	dignificação	das	profissões	relacionadas	com	

o	artesanato,	principalmente	junto	dos	mais	jovens,	surgiram	várias	medidas	que	visam	a	identificação

e	 certificação	dos	 artesãos,	 das	 unidades	 de	 produção	artesanal,	 bem	como	das	 próprias	 actividades.

Uma	das	medidas	adoptadas	para	este	efeito	foi	a	criação	da	Carta	de	Artesão30.

Foi	publicado	o	Decreto-Lei	n.º	41/2001,	de	9	de	Fevereiro,	que	aprovou	o	Estatuto	do	Artesão31		e	da	Unidade

Produtiva	Artesanal32,	em	que	se	definiu	claramente	os	conceitos	relacionados	com	estes,	prevendo	o	

processo	 de	 reconhecimento	 e	 criando	 o	 Registo	 Nacional	 do	 Artesanato33.	 Posteriormente,	 este	

diploma	foi	substituído	pelo	Decreto-Lei	n.º	110/2002,	de	16	de	Abril,	que	veio	conferir	maior	eficácia	

e	amplitude.

O	 Estatuto,	 cuja	 implementação	 cabe	 à	 Comissão	 Nacional	 para	 a	 Promoção	 dos	 Ofícios	 e	 das	

Microempresas	Artesanais,	 constitui	 um	 instrumento	 jurídico	 de	 base	 que	 enquadra,	 define	 e	 regula

29	 in	 COMISSÃO	 NACIONAL	 PARA	A	 PROMOÇÃO	 DOS	 OFÍCIOS	 E	 DAS	 MICROEMPRESAS	ARTESANAIS	 -	 Estatuto	 do	Artesão	 e	 da	 Unidade
Produtiva	Artesanal	–	Guia	do	Utilizador.	PPART,	2003.	Pp.	6
30	 Documento	 emitido	 pela	 Comissão	 Nacional	 para	 a	 Promoção	 dos	 Ofícios	 e	 das	 Microempresas	 Artesanais,	 que	 atesta	 que	 o	 artesão
ou	 unidade	 produtiva	 artesanal	 em	 causa,	 respeitam	 a	 lei	 em	 vigor	 e,	 por	 isso,	 estão	 abrangidos	 pelo	 Estatuto	 do	Artesão.	A	 validade	 do	 documento
é	variável,	consoante	o	tempo	de	exercício	da	actividade	desenvolvida	pelo	artesão	ou	unidade.
31	A	definição	do	Estatuto	de	Artesão	constitui	um	dos	eixos	de	acção	do	PPART	–	Programa	para	a	Promoção	dos	Ofícios	e	das	Microempresas	Artesanais,
criado	 pela	 Resolução	 do	 Conselho	 de	 Ministros	 n.º	 136/97,	 de	 14	 de	 Agosto.	 O	 Estatuto	 de	 Artesão	 tem	 como	 objectivos	 identificar	 os	
artesãos,	 as	 unidades	 produtivas	 artesanais	 e	 as	 actividades	 artesanais,	 de	 forma	 a	 dignificar,	 conferir	 maior	 visibilidade	 e	 valorização	 social	 das
profissões	 ligadas	 ao	 artesanato;	 contribuir	 para	 a	 adequação	 das	 políticas	 de	 incentivos	 ao	 sector;	 reforçar	 a	 consciencialização	 social	 desta	 área,
a	 qual	 é	 um	 importante	 veículo	 de	 preservação	 da	 identidade	 cultural	 do	 país	 e	 um	 forte	 instrumento	 de	 dinamização	 da	 economia	 nacional.	 O
Estatuto	do	Artesão	permite	o	acesso	dos	seus	membros,	a	apoios	e	 incentivos	do	Estado;	à	menção	deste	reconhecimento	na	rotulagem,	publicidade	e
outros	documentos	comerciais	que	acompanhem	o	produto	e,	ainda,	o	acesso	a	informação	privilegiada	de	interesse	para	o	sector.
32	 É	 toda	 e	 qualquer	 unidade	 económica	 que	 seja	 legalmente	 constituída,	 esteja	 devidamente	 registada	 e	 desenvolva	 uma	 actividade	 artesanal.	 O	
reconhecimento	 de	 Unidade	 Produtiva	 Artesanal	 é	 executado	 através	 da	 atribuição	 de	 um	 documento	 designado	 por	 Carta	 de	 Unidade	
Produtiva	Artesanal.
33	 Engloba	 o	 repertório	 de	 todas	 as	 actividades	 artesanais	 contempladas	 no	 Estatuto	 do	 Artesão	 e	 destina-se	 à	 inscrição	 dos	 artesão	 e	 das
Unidades	Produtivas	Artesanais	que	cumpram	os	critérios	apresentados	no	Estatuto	do	Artesão.
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o	conjunto	das	actividades	económicas	associadas	às	artes	e	ofícios,	contribuindo	para	a	dignificação	do

sector	e	dos	seus	profissionais.

A	 criação	 do	 Estatuto	 de	Artesão	 teve	 como	 intuito	 a	 valorização	 social	 e	 dignificação	 da	 profissão,

principalmente,	 junto	 dos	 mais	 jovens.	 O	 estatuto	 veio	 possibilitar	 a	 correcta	 definição	 e	 adequação

das	 políticas	 de	 incentivo	 ao	 sector,	 bem	 como,	 a	 consciencialização	 social	 relativamente	 às

actividades	desenvolvidas.	O	estatuto	de	artesão	é	atribuído	através	da	emissão	da	Carta	de	Artesão,

a	trabalhadores	que	preencham	os	requisitos	exigidos34.

O	 reconhecimento	 do	 artesão	 através	 da	 emissão	 da	Carta	 de	Artesão,	 atribui	 grandes	 vantagens	 ao

trabalhador,	 tal	 como	 à	 unidade	 de	 produção	 em	 que	 este	 opera,	 nomeadamente	 o	 acesso	 a	 apoios	

e	incentivos	do	Estado;	à	menção	do	reconhecimento	do	estatuto	no	rótulo	dos	produtos,	publicidade	ou

qualquer	documento	que	o	acompanhe;	e	o	acesso	regular	a	informação	relacionada	com	o	sector.

O	 processo	 de	 reconhecimento	 do	 artesão	 inicia-se	 com	 o	 pedido	 de	 reconhecimento	 apresentado

em	 formulário,	 pelo	 próprio,	 sendo	 necessária	 a	 comprovação	 do	 domínio	 dos	 conhecimentos

inerentes	 à	 actividade	 profissional	 exercida,	 o	 reconhecimento	 do	 estatuto	 requerido	 está	 sujeito

ao	parecer	do	Instituto	Português	de	Conservação	e	Restauro35	(IPCR).

A	criação	de	normas	relativamente	ao	artesanato	é	um	importante	meio	para	a	persistência	da	actividade,

bem	como	para	 a	 sua	 difusão.	O	 produto	 artesanal	 permite	 uma	ampla	multiplicidade	de	 aplicações,	

aspecto	que	lhe	confere	a	possibilidade	de	análise	sob	diversas	perspectivas.	O	aspecto	mais	relevante	está	

relacionado	com	a	sua	importância	social,	não	apenas	como	veículo	difusor	de	tradições	passadas	e	agente	

cultural,	mas	 também	como	 forte	 impulsionador	da	economia	 local.	Existe	a	 tendência	em	assumir	o	

artesanato	 como	um	 todo,	 contudo	a	matéria-prima	utilizada	e	as	 suas	origens;	a	 funcionalidade	dos	

produtos	e	as	suas	características	formais	são	particularidades	que	nos	permitem	a	diferenciação	entre

os	vários	tipos	de	artesanato.

34	 Para	 a	 atribuição	 da	 Carta	 de	 Artesão,	 é	 necessário	 o	 cumprimento	 de	 alguns	 requisitos,	 tais	 como:	 dedicação	 à	 actividade	 a	 título
profissional;	 exercício	 da	 actividade	 em	 unidade	 produtiva	 artesanal	 reconhecida;	 desenvolvimento	 de	 uma	 actividade	 constante	 no	 Repertório	 de
Actividades	Artesanais.	 Mediante	 fundamentação	 adequada,	 pode	 ser	 atribuída	 a	 carta	 de	 artesão	 de	 mérito	 a	 quem,	 embora	 não	 exerça	 a	 actividade
a	 título	 profissional,	 seja	 detentor	 de	 saberes	 cuja	 preservação	 ou	 transmissão	 se	 considere	 importante	 promover,	 quem	beneficie	 desta	 excepção	 deve	
disponibilizar-se	para	transmitir	os	seus	conhecimentos.	Com	base	numa	análise	fundamentada,	a	Carta	de	Artesão	pode	ser	atribuída	a	quem	desenvolva	
uma	actividade	não	constante	no	Repertório	de	Actividades	Artesanais,	neste	caso,	a	actividade	será	posteriormente	considerada	e	revista	no	Repertório.
35	 Criado	 em	 1	 de	 Janeiro	 de	 200,	 pelo	 Ministério	 da	 Cultura,	 o	 IPCR	 visava	 o	 incentivo	 da	 investigação	 e	 experimentação	 de	 materiais	 e
técnicas	 de	 produção	 artística,	 através	 do	 apoio	 científico	 e	 técnico	 a	 entidades	 públicas	 e	 privadas	 dedicadas	 à	 conservação	 e	 restauro;	 e	 a
conservação	e	restauro	dos	bens	culturais	do	Estado,	de	reconhecido	valor	histórico,	artístico,	técnico	e	científico.	Em	2007,	este	organismo	foi	fundido	com
o	Instituto	Português	de	Museus	(IPM),	dando	origem	ao	actual	Instituto	dos	Museus	e	da	Conservação	(IMC).
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	 	 	 	 	 	 Aspectos	de	Aproximação	e	Distanciação

Na	sociedade	actual,	os	objectos	na	grande	maioria	dos	casos,	são	a	referência	a	que	mais	recorremos	no

decorrer	das	nossas	 vidas,	 utilizamo-los	 como	definição,	 como	emissores	de	 sinais	 sobre	quem	 somos

e	quem	não	queremos	ser,	na	base,	utilizamo-los	como	nossa	própria	definição.

O	Design	converteu-se	na	linguagem	que	dá	forma	aos	objectos,	elaborando	as	mensagens	que	estes	devem

transmitir.	Esta	capacidade	eleva	as	responsabilidades	dos	designers,	que	agora,	além	das	preocupações

estruturais	e	funcionais,	devem	também	se	prender	com	a	mensagem	que	as	suas	criações	transmitem,

têm	a	responsabilidade	de	criar	peças	que	nos	narrem	histórias,	que	nos	transmitam	algo.

«Os	 seres	 humanos	 são	 seres	 predispostos	 a	 antropomorfizar,	 a	 projectar	 emoções	 e	 crenças	 humanas,	 em

qualquer	 coisa.	 (...)	 as	 respostas	 antropomórficas	 podem	 trazer	 alegria	 e	 prazer	 para	 o	 utilizador

do	 produto.	 Se	 tudo	 funcionar	 correctamente,	 cumprindo	 as	 expectativas,	 o	 sistema	 afectivo	 responde	

positivamente,	 levando	 a	 que	 o	 utilizador	 sinta	 prazer.	 Da	 mesma	 forma,	 se	 o	 design	 for	 elegante,	 bonito,	

ou	 talvez	 interactivo	 ou	 divertido,	 mais	 uma	 vez,o	 sistema	 afectivo	 reage	 positivamente.	 Em	 ambos	 os	 casos,	

atribuímos	 o	 nosso	 prazer	 ao	 produto,	 levando	 a	 que	 o	 elogiemos	 e,	 em	 casos	 extremos,	 nos	 ligamos

emocionalmente	a	ele.36»

A	 discussão	 sobre	 a	 natureza	 do	 Design	 não	 deverá	 centrar-se	 em	 estilo	 e	 substância.	A	 aparência

das	 coisas	 é	 importante	 na	 medida	 em	 que	 é	 fundamental	 para	 compreender	 tudo	 o	 que	 existe

na	 essência.	 O	 Design	 não	 se	 baseia	 somente	 em	 modelos	 mecânicos,	 ocupando-se	 também

com	a	criação	de	objectos	que	sejam	agradáveis	ao	toque	e	à	utilização.

O	designer	trabalha	a	superfície,	a	aparência	e	o	campo	semântico,	aspectos	que	definem	a	essência	do

próprio	objecto,	que	nos	permitem	compreender	o	que	este	diz	a	cerca	de	si	mesmo.	Estas	características

podem	ser	encontradas	na	sua	utilização,	no	seu	modo	de	funcionamento	e	até	no	seu	próprio	valor.

O	Design	e	o	Artesanato,	sob	uma	perspectiva	radical	relativamente	às	suas	diferenças,	surgem-nos	como	

pertencentes	a	mundos	distintos.	Ao	design	associam-se	valores	como	a		Conceptualidade,	a	Generalidade,	

a	 Inovação	 e	 a	 produção	 em	 grande	 escala	 e	 estandardizada,	 enquanto	 ao	Artesanato	 encontramos	

agregadas	 características	 como	 a	 Manualidade,	 Especialização,	 produção	 em	 pequena	 escala	 com	 as	

variações	e	 irregularidades	características	da	sobrevivência	de	outros	 tempos.	Os	objectos	produzidos

artesanalmente,	 embora	 com	 menor	 dominância	 que	 os	 produtos	 industriais,	 continuam

persistentemente	 presentes,	 não	 se	 tratando	 apenas	 de	 reminiscência	 tradicional	 no	 contexto	 actual,

mas	de	objectos	novos	provenientes	de	produção	artesanal,	executados	por	artesãos	contemporâneos,

com	formação	académica,	eventualmente	em	Design.

36	 Tradução	 Livre:	 «Humans	 are	 predisposed	 to	 anthropomorphize,	 to	 project	 human	 emotions	 and	 beliefs	 into	 anything.	 (...)	 the	
anthropomorphic	 responses	 can	 bring	 great	 delight	 and	 pleasure	 to	 the	 user	 of	 a	 product.	 If	 everything	 works	 smoothly,	 fulfilling	 expectations,	 the	
affective	system	responds	positively,	bringing	pleasure	to	the	user.	Similarly,	if	the	design	itself	is	elegant,	beautiful,	or	perhaps	playful	and	fun,	once	again	the	
affective	system	reacts	positively.	In	both	cases,	we	attribute	our	pleasure	to	the	product,	so	we	praise	it,	and	in	extreme	cases	become	emotionally	attached	
to	it.»	in	NORMAN,	Donald	A.	-	Why	we	Love	(or	Hate)	Everyday	Things.	Nova	Iorque:	Basic	Books,	2004.	Pp.	138
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O	 artesanato	 vive	 na	 sociedade	 de	 hoje	 um	 importante	 	 momento,	 pois	 vive-se	 uma	 crescente

consciencialização	dos	 sectores	públicos	e	privados	 sobre	a	 sua	dualidade,	 no	que	 respeita	à	mistura

das	técnicas	tradicionais	com	a		criatividade	moderna.	O	artesanato	detém	um	relevante	impacto	social,

através	do	desenvolvimento	sustentável;	da	crescente	preferência	do	público	por	produtos	“amigos	do	

ambiente”,	 factor	 que	 provém	 da	 sua	 execução	 manual;	 do	 reconhecimento	 por	 parte	 do	 público

sobre	 a	 qualidade	 das	 peças,	 bem	 como	 da	 atemporalidade	 destas	 e	 da	 sua	 dimensão	 espiritual.

Estas	 tendências	 actuais,	 que	 promovem	 o	 retorno	 às	 raízes	 sociais	 e	 à	 tradição,	 são	 favoráveis	 ao	

desenvolvimento	do	artesanato,	assim	como	à	sua	evolução	e	adequação	às	novas	necessidades.

Muitos	 designers	 abraçaram	 esta	 nova	 tendência	 projectual,	 introduzindo	 nos	 seus	 projectos	 muitas

das	 características	 que	 tradicionalmente	 encontramos	 agregadas	 ao	 artesanato.	A	 combinação	 entre

processos	 artesanais	 com	 a	 indústria	 e	 a	 produção	 em	 serie,	 é	 algo	 que	 vem	 sendo	 investigado	 e

utilizado	por	muitos	designers,	actualmente.

Procura-se	 adaptar	 tipologias	 antigas	 e	 a	 utilização	 dos	 materiais	 tradicionais,	 de	 forma	 totalmente

inovadora.	 Esta	 combinação	 inesperada	 é	 encarada	 como	 algo	 de	 grande	 potencialidade,	 pois	

acredita-se	 que	 funcione	 como	 um	 elemento	 de	 ligação	 emocional	 entre	 o	 utilizador	 e	 algo	 de	

novo,	isto	é,	a	utilização	de	um	material	que	todos	reconhecemos	e	com	o	qual	estamos	familiarizados

faz	com	que	a	receptividade	a	um	produto	diferente	e	inovador	seja	exponencialmente	aumentada,	pois

o	elemento	familiar	está	presente,	embora	adaptado	e	trabalhado	de	forma	totalmente	inovadora.

No	 panorama	 actual	 do	 Design	 dois	 dos	 designers	 que	 utilizam	 estas	 premissas	 nos	 produtos	 que	

desenvolvem,	são	Patrícia	Urquiola37	e	Marcel	Wanders38,	através	da	empresa	Mooi39,	essencialmente.	

Wanders	é	dos	designers	actuais	mais	influentes	e	reconhecidos	a	nível	mundial,	o	qual	encontra	na		sua

empresa	Mooi	o	local	onde	expressa	livremente	todas	as	suas	crenças	sobre	Design	e	é	onde	consegue	agir	

sob	o	Design	de	forma	mais	significativa.	«	O	estilo	das	colecções	é	exclusivo,	ousado,	divertido,	requintado

e	baseado	na	crença	de	que	o	design	é	uma	questão	de	amor.	A	Mooi	orgulha-se	de	produzir	objectos

de	 beleza	 intemporal,	 os	 quais	 possuem	 a	 singularidade	 e	 o	 carácter	 	 de	 antiguidades,	 combinados

com	 a	 frescura	 dos	 tempos	 modernosFig.6.	 Esta	 fusão	 leva	 a	 que	 a	 marca	 se	 foque	 na	 produção	 de

objectos	icónicos.40»
37	 	Patrícia	Urquiola	 (1961)	–	Nasceu	na	cidade	espanhola	de	Oviedo.	Vive	e	 trabalha	em	Milão.	Estou	na	Faculdade	de	Arquitectura	de	Madrid	e	no
Politécnico	 de	 Milão,	 onde	 se	 formou	 em	 1989	 e	 teve	 como	 relator	 Achille	 Castiglioni	 (1918	 –	 2002).	 Foi	 assistente	 de	 Castiglioni	 e	 de
Eugenio	 Bettinelli	 entre	 1990	 e	 1992.	 Entre	 1990	 e	 1996	 foi	 responsável	 pelo	 departamento	 de	 desenvolvimento	 de	 novos	 produtos
da	empresa	De	Padova,	onde	desenvolveu	diversos	produtos	em	parceria	com	Vico	Magistretti.	Em	1996	começou	a	trabalhar	com	o	gabinete	de	design
Lissoni	 Associati.	 Em	 2001	 abriu	 o	 seu	 próprio	 atelier.	 Desenvolve	 um	 trabalho	 multifacetado	 que	 passa	 pelo	 Design	 de	 Produto,	
Interiores,	 Exposições	 e	 pela	Arquitectura.	 Ficou	 conhecida	 como	 o	 Furacão	 pela	 forma	 como	 invadiu	 o	 mundo	 masculino	 do	 Design	 italiano,	 na	 sua	
abordagem	ao	Design	é	visível	a	profunda	influência	dos	grandes	mestres	do	Design	italiano,	com	quem	privou.	Trabalha	com	empresas	como	Alessi,	B&B	
Italia,	De	Padova,	Driade,	Flos,	Kartell,	Moroso,	entre	outras.	Já	ganhou	diversos	prémios	internacionais	e	foi	candidata	ao	Compasso	D’Oro	em	2007.
38	 Marcel	 Wanders	 (1963)	 -	 Nasceu	 na	 cidade	 de	 Boxtel.	 Formou-se	 em	 1988	 pela	 Hogeschool	 voor	 de	 Kunsten	 (ArtEZ	 Institute	 of	 the	 Arts).	
Em	 1995	 abriu	 o	 seu	 próprio	 atelier	 de	 design,	 em	Amesterdão.	 Chamou	 a	 atenção	 do	 mundo	 do	 Design	 no	 ano	 de	 1996,	 com	 a	 criação	 da	 icónica	
cadeira	“Knotted	Chair”,	a	qual	une	os	materiais	de	alta	tecnologia	com	uma	produção	“low	tech”.	É	um	prolifíco	designer	de	produtos,	interiores	e	director	
de	arte,	que	conta	com	mais	de	1700	projectos	no	seu	portfolio,	desenvolvidos	para	uma	ampla	rede	de	clientes,	entre	os	quais	se	encontram	empresas	como	
Alessi,	Bisazza,	KLM,	Flos	e	Kartell,	entre	outros.	Afirma	que	a	sua	missão	é	a	«de	criar	um	ambiente	de	amor,	viver	com	paixão	e	tornar	os	nossos	sonhos	mais	
excitantes,	 realidade.»	 Os	 seus	 projectos	 procuram	 provocar,	 polarizar	 e	 surpreender	 pela	 criatividade,	 ousadia	 e	 constante	 procura	 da	 elevação	 do	
espirito	humano.	in	http://www.marcelwanders.com/marcel/biography/
39	 Fundada	 no	 ano	 de	 2001	 por	 Macel	 Wanders	 e	 Casper	 Vissers.	 O	 nome	 tem	 origem	 na	 palavra	 Holandesa	 	 “Mooi”,	 que	 significa	 belo,
o	“O”	 extra	 no	 nome	 da	 marca	 representa	 um	 valor	 adicional	 em	 termos	 de	 beleza	 e	 singularidade.	 No	 portfolio	 da	 empresa,	 além	 dos	 produtos
desenvolvidos	 por	 Marcel	 Wanders,	 conta	 também	 com	 produtos	 desenvolvidos	 por	 outros	 designers	 reconhecidos	 mundialmente,	 como	 Jurgen
Bey,	 Bertjan	 Pot,	 Maarten	 Baas,	 Jaime	 Hayon,	 Neri	 &	 Hu,	 Studio	 Job	 and	 Nika	 Zupan.	 Com	 lojas	 e	 distribuidores	 nas	 cidades	 mais	 preponderantes
do	mundo,	a	empresa	procura,	com	a	combinação	única	e	icónica	de	iluminação,	mobiliário	e	acessórios,	a	criação	de	ambientes	que	se	adaptem	a	qualquer
tipo	de	espaço	e	a	utilizadores	de	diferentes	idades,	culturas	e	personalidades,	aspirando	a	que	se	apaixonem	pelas	suas	próprias	casas.	
40	 Tradução	 Livre:	 «The	 collections	 style	 is	 exclusive,	 daring,	 playful,	 exquisite	 and	 based	 on	 the	 belief	 that	 design	 is	 a	 question	 of	 love.	 Moooi
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Patricia	Urquiola,	por	seu	lado,	descreve	o	seu	método	de	trabalho	como	eclético,	variado	e	diversificado.

Reflectido	sob	diferentes	escalas,	agradam-lhe	as	estruturas	comportamentais,	as	técnicas	artesanais	e

certos	 aspectos	 da	 memória,	 aspectos	 das	 suas	 próprias	 vivências41.	 Nos	 produtos	 que	 desenvolve,

incorpora	elementos	provenientes	tanto	das	suas	experiências,	como	das	suas	memórias	«	Quando	fizemos

a	Smock	ChairFig.	7	para	a	Moroso,	em	2006,	usei	um	casaco	usado	do	meu	primeiro	bébé	e	incorporei-o

numa	cadeira	de	escritório.	Usamos	algo	produzido	através	de	uma	 técnica	artesanal	 e	encontramos	

forma	 de	 reproduzi-lo	 industrialmente.	 Normalmente,	 não	 há	 grandes	 memórias	 nos	 produtos	

industriais.42»

O	Design	e	o	Artesanato	 sempre	 se	distanciaram	nas	 suas	premissas	 fundamentais,	 contudo	o	mundo

actual	sugere-lhes	uma	aproximação,	no	sentido	em	que	é	necessário	o	retorno	aos	valores	tradicionais,

takes	pride	in	producing	timeless	objects	of	beauty	which	posses	the	uniqueness	and	character	of	antiques	combined	with	the	freshness	ofmodern	times.	This	
fusion	brings	the	brand	to	focus	on	the	production	of	iconic	objects.»	in		http://www.moooi.com/company
41	in	http://www.designboom.com/interviews/patricia-urquiola-designboom-interview/
42	Tradução	Livre:	«When	we	did	 the	Smock	 chair	 for	Moroso	 in	2006,	 I	 took	a	 smock	worn	by	my	first	 baby	and	 incorporated	 it	 into	 an	office	 chair.	
We	 took	 something	 made	 by	 a	 craft	 technique	 and	 found	 a	 way	 to	 do	 it	 industrially.	 Usually	 there	 is	 not	 a	 lot	 of	 memory	 in	 industrial	 objects.»	

in	http://www.elledecor.com/design-decorate/talent/patricia-urquiola-furniture-designer

Fig.	6	-	Imagem	promocional	de	Crochet	Table,	de	Marcel	Wanders	para	Mooi,	2001.

Fig.	7	-	Smock	Chair,	Patricia	Urquiola	para	Moroso,	2006.
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às	 características	 que	 definem	 o	 artesanato.	 «As	 novas	 tecnologias	 permitem-nos	 a	 redefinição

da	noção	tradicional	de	indústria	caseira.	A	indústria	caseira	contemporânea	não	tem	necessariamente

que	 estar	 associada	 aos	 produtos	 manuais	 e	 limitada	 à	 distribuição	 local,	 podendo	 utilizar	 a	 mais

avançada	tecnologia	e	alcançar	o	mercado	global.43»

Num	mundo	de	massas	em	que	cada	indivíduo	é	único	e	procura	sê-lo,	são	necessários	produtos	únicos,

dotados	 de	 características	 próprias	 que	 nos	 transmitam	 algo	 mais	 que	 função,	 os	 valores	 emotivos

e	sensoriais	são	exigidos	actualmente.	Neste	ponto,	a	articulação	entre	Design	e	Artesanato	é	crucial,

é	uma	abordagem	necessária	para	o	mundo	actual.

Os	pormenores	técnicos	devem	ser	assumidos	de	forma	objectiva,	pois	são	fulcrais,	na	medida	em	que	

estes	 são	 os	 responsáveis	 pela	 utilidade	 e	 practicidade	 do	 objecto,	 contudo	 o	 consumidor	 actual	

exige	que	algo	mais	da	essência	do	objecto,	exige-lhe	uma	espécie	de	“alma”,	de	“humanização”.

Esta	pode	ser	uma	visão	irónica	do	Design	e	do	Artesanato,	mas	é	a	mais	necessária,	segundo	muitos	

designers	da	actualidade.	Procura-se	“esconder”	a	complexidade	técnica	do	projecto,	com	uma	“pele”	

exterior	 que	 nos	 faça	 recuar	 no	 tempo,	 que	 nos	 transmita	 valores	 aos	 quais	 estamos	 familiarizados.	

Procura-se	um	interior	complexo,	funcional	e	técnico,	com	um	exterior	simplificado,	quotidiano	e	emotivo,	

sendo	que	tudo	isto	se	consegue	através	da	utilização	de	materiais	tradicionais	e	de	antigas	tipologias.

43	 Tradução	 Livre:	 New	 technologies	 enable	 us	 to	 redefine	 the	 traditional	 notion	 of	 cottage	 industry.	 no	 longer	 associated	 specifically	 with	 the	
crafts	 and	 limited	 to	 the	 local	 distribution,	 a	 contemporary	 cottage	 industry	 can	 use	 the	 most	 advanced	 technology	 and	 reach	 a	 worldwide	 market.	
in	MARGOLIN,	Victor	-	The	Designer	as	Producer.	ICSID	News,	Fevereiro	2002.	Pp.	1
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Capítulo	2-	Museologia	e	Objecto	Museológico

	 	 	 	 	 	 	 	 	Preponderância	e	Condicionantes

Sob	 uma	 perspectiva	 etimológica,	 o	 conceito	 Museologia	 refere-se	 aos	 estudos	 de	 museu,	 não	 à	 sua	

prática,	estando	esta	relegada	para	a	Museografia.	As	palavras	Museologia	e	Museológico	adoptaram

o	significado	que	lhe	atribuímos	actualmente	na	década	de	1950,	o	seu	conceito	e	definição	surgiram

da	necessidade	de	uma	perspectiva	teórica	relativamente	aos	Museus	e	à	Musealização.	A	Museologia

é	frequentemente	descrita	como	«(…)	uma	ciência	aplicada,	a	ciência	do	museu.	Estuda	a	história	e

o	seu	papel	na	sociedade,	as	formas	específicas	de	investigação	e	conservação	física,	de	apresentação,

de	 animação	 e	 difusão,	 de	 organização	 e	 de	 funcionamento,	 de	 arquitectura	 nova	 ou	 musealizada,

os	sítios	recebidos	ou	elogiados,	a	tipologia,	a	deontologia.44»		(Rivière,	1981)

«A	Museologia	consiste	em	compreender	as	várias	manipulações	e	retornar	ao	passado	dos	objectos,	tal

como	eram	apesar	dos	restauros.	A	museologia	deve	tentar	explicar	e	compreender	porque	“um	tigre

num	museu	é	um	tigre	num	museu	e	não	apenas	um	tigre.”»			(Kenneth	Hudson)

Desta	forma,	é	proposto	o	seguinte	diagrama,	o	qual	resume	a	Museologia:

	 	 Musealização			 	 	 Musealidade	 	 =		 		Museologia

A	museologia,	como	ciência	interdisciplinar,	aborda	a	história,	as	ciências,	as	matemáticas,	a	sociologia	ou

a	pedagogia,	tendo	uma	importante	relação	com	a	história,	dado	que	a	utiliza	na	exploração	da	origem	

e	 do	 papel	 do	 museu	 no	 seio	 da	 sociedade.	 Quando	 emerge	 como	 a	 ciência	 do	 Museu	 ou	 como	

instrumento	 de	 análise	 e	 evolução,	 a	 Museologia	 figura	 entre	 outras	 disciplinas	 como	 auxiliar	 da	

História,	tendo	o	mesmo	grau	de	importância	e	relevância.	O	facto	de	o	museu	ser	parte	da	memória

colectiva,	leva	a	que	em	parte	seja	responsável	pelas	visões	que	transmite	da	história,	pois	não	existe

uma	 versão	 única	 da	 história,	 mas	 sim	 múltiplas	 interpretações.	 Este	 aspecto	 enfatiza	 mais	 ainda

a	relação	entre	as	duas	disciplinas.

O	 objecto	 de	 estudo	 da	 Museologia	 centra-se	 na	 relação	 entre	 homem	 e	 realidade.	 Quando	 se	

fundamenta	 numa	 relação	 específica	 entre	 o	 homem	 e	 a	 realidade,	 a	 Museologia	 surge,	 aos	 olhos

do	historiador,	como	um	campo	despojado	de	interesse.

44	Tradução	 livre:	 «(…)an	 applied	 science,	 the	 science	 of	 the	 museum.	 Museology	 studies	 its	 history,	 its	 role	 in	 society,	 the	 specific	 forms	 of	 research
and	 physical	 conservation,	 activities	 and	 dissemination,	 organization	 and	 functioning,	 new	 or	 musealised	 architecture,	 sites	 that	 have	 been	 received	 or	
chosen,	 its	 typology	 and	 its	 deontology.»	 in	 DESVALLÉES,	André;	 MAIRESSE,	 François	 –	 Key	 Concepts	 of	 Museology.	Armand	 Colin,	 2010.	 Pp.54	
ISBN	978-2-200-25398-1
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Sob	esta	perspectiva,	do	mesmo	modo	que	a	Nova	Museologia45	é	parte	 integrante	da	Museologia,	a

Museologia	poderia	apresentar-se	como	uma	subcategoria	da	história.

Entende-se	por	Nova	Museologia	uma	corrente	de	pensamento	que	enfatiza	o	papel	social	dos	museus

e	 o	 seu	 carácter	 interdisciplinar.	 Este	 conceito	 foi	 originado	 por	 publicações	 inovadoras	 de	 alguns	

pioneiros	Franceses,	que	datam	de	1970,	contudo	só	se	difundiu	internacionalmente	a	partir	de	1980.	

A	 Nova	 Museologia	 foca-se	 essencialmente	 nos	 novos	 tipos	 de	 museus,	 contrastando	 com	 o	 modelo	

clássico	 de	 museu,	 em	 que	 as	 colecções	 são	 o	 foco	 primordial	 de	 interesse.	 Por	 novos	 tipos	 de	

museus,	podemos	entender	os	ecomuseus,	os	museus	sociais,	os	centros	culturais	e	científicos	ou	qualquer	

tipo	 de	 abordagem	 museológica	 que	 utilize	 o	 património	 local	 como	 forma	 de	 promover	 o	

desenvolvimento	local.

«O	 museu	 deve	 ser	 um	 lugar	 para	 a	 própria	 determinação	 e	 para	 o	 próprio	 conhecimento	 através	 das	

memórias	históricas.	Deve	informar.	Deve	estimular	os	visitantes	na	procura	de	informação	sobre	as	perguntas	

da	 história	 (…)	 e	 oferecer-lhes	 respostas.	 Deve	 fomentar	 opiniões	 críticas	 sobre	 os	 diferentes	 conflitos	 e	 ao	

mesmo	 tempo	 oferecer	 possibilidades	 de	 identificação.	 O	 museu	 deve	 ajudar	 o	 cidadão	 a	 esclarecer-se	 como	

(…)	europeu,	como	membro	de	uma	determinada	região	e	civilização	mundial.	O	museu	deve	oferecer	(…)	uma	

perspectiva	histórica	crítica,	consciente	e	sóbria	evitando	fazer	juízos	de	valor	e	tomar	partidos,	deve	permitir	ao	

visitante	a	realização	das	suas	próprias	conclusões.	O	museu	deve	enriquecer	o	saber	e	a	experiência	dos	visitantes	

através	 dos	 seus	 próprios	 meios.	 Deve	 estimular	 a	 sua	 capacidade	 de	 representação	 histórica	 e	 simplificar	 os	

seus	prejuízos.46»

A	 palavra	 Museu,	 no	 sentido	 em	 que	 é	 compreendida	 actualmente,	 é	 um	 fenómeno	 relativamente	

recente.	 A	 origem	 dos	 museus	 encontra-se	 normalmente	 associada	 à	 Idade	 Clássica,	 ao	 Ptolemaic	

Mouseion	 de	 Alexandria,	 que	 foi	 inicialmente	 um	 local	 de	 colecção	 de	 estudos,	 um	 repositório	 de	

conhecimento	e,	 acima	de	 tudo,	um	 lugar	que	 se	destinava	a	estudiosos,	filósofos	e	historiadores.	Na

europa	 renascentista,	 aqueles	 cujo	 poder	 permitia,	 empenharam-se	 nestes	 pressupostos	 olhando

além	 dos	 limites	 do	 Estado	 e	 da	 própria	 Europa,	 no	 alcance	 do	 domínio	 da	 natureza

e	 dos	 seus	 semelhantes,	 o	 Homem.	 Pretendia-se	 essencialmente	 através	 destes	 locais,	 a	 obtenção

de	 conhecimentos	mais	 completos	 sobre	o	Homem	e	o	Mundo.	As	 colecções	 conseguidas	eram,	além	

da	 arte,	 sobre	 artefactos,	 antiguidades,	 instrumentos	 científicos,	 minerais,	 fosseis,	 restos	 humanos	 e	

animais,	objectos	diários	de	todo	o	tipo.

Surgiram	 os	 Gabinetes	 de	 Curiosidades47,	 os	 quais	 funcionavam	 como	 locais	 de	 conhecimento

e	de	exposição.	Esta	dualidade	funcional	enraizou-se	como	justificação	e	dilema,	nos	primeiros	museus

45	 Nova	 Museologia	 –	 	 «The	 new	 museology	 (la	 nouvelle	 muséologie	 in	 French,	 where	 the	 concept	 originated)	 widely	 influenced	 museology	 in	 the
1980s	 (…)	 this	 current	 of	 thought	 emphasised	 the	 social	 role	 of	 museums	 and	 its	 interdisciplinary	 character,	 along	 with	 its	 new	 styles
of	expression	and	communication.	New	museology	was	particularly	 interested	 in	new	 types	of	museums,	 conceived	 in	contrast	 to	 the	classical	model	 in
which	 collections	 are	 the	 centre	 of	 interest.	 (..)	 is	 a	 critical	 discourse	 on	 the	 social	 and	 political	 role	 of	 museums	 (…)»	 in	 DESVALLÉES,	 André;
MAIRESSE,	François	–	Key	Concepts	of	Museology.	Armand	Colin,	2010.	Pp.	55	ISBN	978-2-200-25398-1
46	Tradução	 livre:	 «El	 museo	 debe	 ser	 un	 lugar	 para	 la	 propria	 determinación	 y	 el	 proprio	 reconocimiento	 a	 través	 de	 las	 memorias	 históricas.	 Debe
informar.	Debe	estimular	a	 los	visitantes	a	buscar	 información	sobre	 las	preguntas	de	 la	história	 (…)	y	ofrecerles	 respuestas.	Debe	 fomentar	opiniones
críticas	sobre	los	diferentes	conflictos	y	al	mismo	tiempo	ofrecer	posibilidades	de	identificación.	El	museo	debe	ayudar	al	ciudadano	a	esclarecerse	como	
(…)	europeo,	como	membro	de	una	región	y	civilización	mundial.	El	museo	debe	ofrecer	(…)	una	perspectiva	critica,	consciencia	y	sobriedade	evitando	
hacer	 alarde	 y	 sin	 autoacusar,	 es	 decir	 permitiendo	 que	 el	 visitante	 forme	 libremente	 su	 criterio.	 El	 museo	 debe	 enriquecer	 el	 saber	 y	 la	 experiencia
del	visitante	a	través	de	sus	próprios	médios.	Debe	estimular	su	capacidade	de	representación	histórica	y	simplificar	sus	prejuicios.»	in	ICOFOM	STUDIES	
SERIES;	Munique,	2006	–	Museology	–	A	Field	of	Knowledge:	Museología	y	los	Nuevos	Museos	Nacionales	de	Historia	y	Cultura.	Pp.26
47	Surgiram	a	partir	do	séc.	XVI,	eram	amplos	salões	que	se	destinavam	à	preservação	e	exposição	de	colecções	de	História	Natural,	fundamentalmente.
Os	 acervos	 pertenciam	 a	 colecionadores,	 que	 na	 sua	 grande	 maioria	 eram	 membros	 da	 nobreza.	As	 peças	 expostas	 eram	 provenientes	 das	 expedições
ao	 Novo	 Mundo.	 Estes	 locais	 contribuíram	 profundamente	 para	 o	 desenvolvimento	 cultural	 e	 para	 a	 mudança	 relativamente	 à	 compreensão	 do	 mundo
e	do	Homem.
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públicos,	sobreposta	ao	senso	de	obrigação	de	que	os	museus	não	devem	apenas	meramente	expor	os

seus	 tesouros	 aos	 curiosos	 ou	 fazer	 as	 suas	 colecções	 acessíveis	 aos	 desejosos	 de	 conhecimentos,

mas	também	comprometerem-se	com	a	educação	das	massas.

A	 configuração	 dos	 museus	 modernos	 remonta	 ao	 século	 XVIII,	 tendo	 como	 exemplos	 clássicos	 o

Museu	 Britânico	 e	 o	 Museu	 do	 Louvre.	 Desde	 então,	 constituem-se	 como	 locais	 privilegiados

para	 o	 exercício	 da	 imaginação	 criativa	 através	 do	 poder	 das	 imagens,	 da	 dramaturgia	 do	 passado

artístico,	filosófico,	religioso	e	científico,	numa	palavra:	da	cultura.

Antes	 do	 desenvolvimento	 dos	 grandes	 Museus	 modernos,	 o	 acesso	 aos	 museus	 e	 aos	 Gabinetes	 de	

Curiosidades,	 restringia-se	 a	 visitantes	 de	 níveis	 de	 formação	 elevados,	 bem	 como	 às	 elites	

ostentadoras	de	poder	e	com	grandes	recursos	económicos.	Os	museus	eram	utilizados	como	meio	de	

preservação	dos	registos	de	memória	e	da	visão	do	mundo	das	classes	mais	favorecidas,	funcionavam	como	

dispositivos	 ideológicos	do	estado	e	como	meio	de	disciplina	e	controlo	do	passado,	presente	e	futuro	

da	sociedade.

Durante	 o	 século	 XIX,	 a	 relação	 entre	 os	 visitantes	 e	 os	 museus,	 sofreu	 profundas	 alterações.

A	 relação	 foi	 reconceptualizada,	 emergindo	 o	 museu	 como	 Instituição	 detentora	 de	 uma	 missão	 que

ultrapassava	 a	 investigação,	 o	 colecionismo	 e	 a	 exibição.	 A	 partir	 deste	 momento,	 o	 Museu	 ficou

responsável	por	uma	grande	parte	da	formação	da	cidadania	nacional.

A	 visita	 ao	 museu	 começou	 a	 ser	 considerada	 como	 um	 importante	 contributo	 para	 a	 formação	 do

indivíduo.	Os	museus	concentraram-se	na	educação,	moldaram	o	gosto	da	época,	chegaram	a	ser	locais

de	expressão	de	poder,	factores	que	ao	que	se	supôs,	provocaram	a	adesão	dos	visitantes.

Na	história	recente	dos	museus,	sobretudo	na	viragem	decisiva	dada	pela	Nova	Museologia,	vive-se	uma

certa	 deslocação	 das	 suas	 propriedades.	 A	 centralização	 exclusiva	 das	 colecções,	 conservação

e	produção	de	 conhecimentos	 sobre	o	património.	Vive-se	um	momento	de	abertura	a	outros	 valores

acerca	 da	 sua	 difusão	e	 valorização,	 os	 quais	 se	 dirigem	a	um	público	 cada	 vez	mais	 amplo.	Vive-se

um	período	de	democratização,	de	atribuição	de	novos	significados	e	de	apropriação	cultural	nos	museus.

Quando	 se	 diz	 democratização,	 não	 se	 trata	 apenas	 no	 acesso	 aos	 museus	 instituídos,	 trata-se	 da	

democratização	 do	 próprio	 museu,	 o	 qual	 se	 compreende	 como	 tecnologia,	 ferramenta	 de	 trabalho,	

como	 dispositivo	 estratégico	 para	 a	 criação	 de	 uma	 nova	 relação	 criativa	 e	 participativa	 com	 o

passado,	presente	e	futuro.

Os	museus,	ao	longo	dos	tempos,	foram	reconhecidos	pela	sua	capacidade	de	produção	de	metamorfoses

de	 significados	 e	 funções,	 pela	 sua	 adaptabilidade	 aos	 condicionamentos	 históricos	 e	 culturais,	 bem

como	pela	sua	propensão	à	mediação	cultural.	A	importância	atribuída	a	estas	instituições	relaciona-se

com	a	ideia	de	que	oferecem	a	possibilidade	de	recriar	um	mundo	organizado,	em	que	as	identidades

perdem	as	características	de	“frágeis,	vagas	e	instáveis”.
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O	 museu	 enquadra-se	 como	 palco,	 suporte	 tecnológico	 e	 local	 do	 tempo	 e	 da	 memória.	 Como	 palco,

é	 espaço	 de	 teatralização	 e	 narração	 de	 dramas,	 romances,	 comédias,	 tragédias,	 acontecimentos	

que	marcaram	toda	uma	sociedade;	como	suporte	tecnológico	constitui-se	como	dispositivo	e	ferramenta

de	intervenção	social;	como	local	promove	deslocamentos	imaginários	e	memoráveis	entre	lembranças

e	o	tempo.	Todos	estes	aspectos	implicam	a	produção	de	novos	sentidos	e	conhecimentos.

A	constituição	dos	museus	centra-se	simultaneamente	na	espacialidade	e	na	temporalidade,	tendo	a	sua

linguagem	tempos	e	espaços	específicos.	O	seu	discurso	deve	ajustar-se	às	características	e	necessidades

de	 cada	 instituição,	 evitando	 o	 uso	 de	 discursos	 e	 linguagem	 que	 remetam	 o	 visitante

a	 percepções	 incorrectas	 ou	 distantes	 da	 realidade.	 Cabe	 a	 estas	 instituições	 organizar,

hierarquizar,	relacionar	e	atribuir	significado	a	espaços	e	tempos	da	cultura	e	da	sociedade.	O	museu

deve	 produzir	 um	 cronograma,	 cabendo	 ao	 design	 a	 transformação	 do	 objecto	 numarealidade,

dotando-o	 de	 sentido.	 Neste	 contexto,	 os	 monumentos,	 os	 documentos,	 os	 saberes,	 as	 práticas	 e	 as

celebrações	ganham	permanência	e	legitimidade	na	envolvente	social	e	simbólica.

O	 museu	 enquanto	 intervenção	 racional,	 arbitrária,	 intencional	 e	 estratégica,	 é	 responsável	 pela	

formulação	 de	 valores	 e	 sentidos	 sobre	 os	 temas,	 as	 peças	 e	 os	 sentidos	 que	 aborda.	 É	 responsável	

pela	lembrança	e	pelo	esquecimento	colectivo,	pois	oferece	visibilidade	para	situações	e	contextos	que	

não	são	necessariamente	explícitos	e	influência	ou	aponta	direcções,	concepções	e	acções.	É	palco	de	

lutas	sociais	e	simbólicas,	através	da	sua	legitimidade	científica	e	discursiva.	No	museu	debatem-se	e	

enfatizam-se	os	valores	que	constituem	e	consolidam	o	espírito	e	o	modo	de	percepcionar,	viver	e	sentir

de	uma	sociedade.

Os	 museus	 não	 pretendem	 recriar	 o	 mundo	 a	 partir	 de	 um	 centro	 ou	 de	 ideias	 pré-concebidas,	

pretendem	apresentar	as	suas	colecções	em	multiplicidade,	enfatizando	a	sua	singularidade	e	o	 facto	

de	que	cada	peça	ser	um	fascinante	fragmento	do	real.

Levando	a	que	cada	visitante	procure	em	si	todos	os	sentidos	que	pode	“emprestar”	e	atribuir	a	cada

peça.	 As	 colecções	 expostas	 são	 necessariamente	 construídas	 a	 partir	 de	 fragmentos,	 aspecto	 que,

naturalmente	representam	uma	decisão	política.	«A	fragmentação	(...)	é	um	pré-requisito	da	musealização.

O	objecto	é	um	fragmento	cientificamente	sistematizado.48»

O	conceito	Objecto	Museológico	é	frequentemente	substituído	pelo	neologismo	Musealia49.	Um	Objecto

Museológico	 ou	 Musealia	 é	 algo	 que	 é	 musealizado,	 produzido	 com	 o	 objectivo	 de	 ser	 observado	

com	 toda	 a	 sua	 massa	 envolvente	 de	 conotações	 implícitas,	 de	 forma	 a	 agitar	 emoções,	 entreter	 ou	

ensinar.	 São	 peças	 autênticas	 e	 volantes,	 nas	 quais	 se	 espera	 possível	 a	 visualização	 da	 evolução	 da	

natureza	e	da	sociedade.	Tal	como	as	palavras	são	utilizadas	num	discurso,	numa	exposição	os	objectos	

funcionam	como	signos,	que	isoladamente	ou	no	global	conseguem	ser	directamente	assimilados	pelos

nossos	sentidos.

48	Tradução	Livre:	«La	fragmentación	(…)	es	un	prerrequisito	de	la	musealización.	El	objeto	es	el	fragmento	cientificamente	sistematizado»	citado	por	
SCHAERER,	Martin	R.	in	ICOFOM	STUDIES	SERIES;	Munique,	2006	–	Museology	–	A	Field	of	Knowledge:	Museología	e	Historia.	P.p	43
49	O	termo	Musealia	surgiu	em	1970	por	Zbynek	Stránský.	É	um	neologismo	que	substitui	muitas	vezes	o	termo	Objecto	de	Museu.	Possibilita	a	identificação	de	
algo	 que	 foi	 submetido	 ao	 processo	 de	 musealização,	 ao	 qual	 lhe	 é	 atribuido	 o	 carácter	 de	 Objecto	 de	 Museu	 ou	 Musealia.	 in	 DESVALLÉES,	André;
MAIRESSE,	François	–	Key	Concepts	of	Museology.	Armand	Colin,	2010.	Pp.	51	e	61	ISBN	978-2-200-25398-1
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Um	 Objecto	 Museológico	 pode	 ser:	 um	 elemento	 da	 cultura	 material	 (artefacto)	 ou	 um	 inorgânico

e	orgânico	elemento	da	natureza.	A	museologia	deve	entender	elementos	materiais	e	“não-materiais”

da	 cultura	 material,	 os	 quais	 podem	 compreender	 paisagens,	 o	 próprio	 corpo	 humano	 com	 todos

os	seus	movimentos	(dança,	desfiles),	a	música	e	até	línguas.	«O	objecto	museológico	pode	ser	definido

como:	qualquer	elemento	pertencente	ao	reino	da	natureza	e	da	cultura	material.50»

Todos	 os	 objectos,	 isolados	 ou	 relacionados	 com	 outros,	 tem	 determinados	 valores	 associados.	 Desta	

forma,	a	sociedade	acredita	ser	fundamental	a	sua	preservação,	cópia	e	documentação,	tornando-os	numa	

espécie	de	declarações	culturais,	que	permitem	a	compreensão	de	culturas	distantes	no	tempo	e	no	espaço.	

Colecionar	objectos	pode	ser	um	modo	de	documentação	a	nossa	própria	cultura,	a	sua	diversidade,	as	suas	

raízes	e	o	seu	desenvolvimento.	Esta	cultura	material	reflecte	a	cultura	social	e	mental	da	sociedade

em	que	se	insere.

É	 importante	compreender	que	os	 conceitos	e	os	 valores	associados	a	um	objecto	não	 se	 restringem

à	 peça	 em	 si,	 tendo	 a	 documentação	 e	 a	 informação	 contextual	 igual	 importância,	 relativamente

à	 forma	 ou	 ao	 aspecto	 exterior.	 «O	 “hardware”	 (informação	 sobre	 o	 objecto)	 e	 o	 “Software”	

(documentação	e	informação	contextual)	completam,	juntos,	um	testemunho	sobre	um	objecto.51»

O	 Museu	 não	 musealiza	 apenas	 objectos,	 musealiza	 também	 a	 relação	 homem	 –	 objecto,	 logo,	

é	impossível	a	compreensão	das	peças	sem	que	o	mesmo	ocorra	no	que	se	refere	aos	valores	e	sentidos	

associados	 a	 estas,	 sendo	 para	 o	 efeito	 necessária,	 uma	 representação	 histórica,	 um	enquadramento.	

O	 objecto	 musealizado	 em	 si	 mesmo	 é	 mudo,	 é	 apenas	 um	 objecto,	 desta	 forma,	 exige	 sempre	 uma	

explicação,	 uma	 justificação	 da	 sua	 musealidade,	 da	 alienação	 do	 seu	 contexto	 espaço-temporal,

individual	e	único.

«(…)	objectos	de	exposição,	requerem	meios	de	apresentação	para	a	exibição.	O	dizer	é	valido,	por	muito	banal	

que	pareça,	para	cada	exposição.	Isto	remete-nos	à	artificialidade	da	situação	de	exposição.	(…)	no	mundo	real	dos	

objectos	não	existe	uma	forma	 isolada.	Um	objecto	 isolado	é	uma	construção	hipotética.	 Isolar	um	objecto	de	

qualquer	vínculo	social	ou	físico	e	perguntar	o	seu	significado,	carece	de	sentido	e	é	tão	redutor	como	isolar	uma

palavra	de	uma	frase.52»

Os	 museus	 confrontam	 os	 seus	 visitantes	 com	 o	 mundo	 dos	 objectos,	 desincorporando

arbitrariamente	 as	 peças	 dos	 seus	 locais	 originais,	 atribuindo-lhes	 a	 função	 de	 exemplares	 e

representando	o	passado	através	deles,	de	acordo	com	as	questões	da	sociedade.

Anteriormente,	 os	 museus	 dedicavam-se	 aos	 aspectos	 históricos,	 contudo	 na	 actualidade,	 as	

exposições	 são	 dotadas	 de	 um	 carácter	 explicativo	 e	 informativo	 mais	 vinculado,	 apresentando,	 os	
50	Tradução	Livre:	«Museological	object,	 to	be	defined	as:	any	element	belonging	 to	 the	 realm	of	nature	and	material	 culture.»	MENSCH,	Peter	J.	A.	
van	-	Society,	Object,	Museology.	in	ICOFOM	SYMPOSIUM:	COLLECTING	TODAY	FOR	TOMORROW,	Leiden,	Outubro,	1984.	Pp.	18
51	 Tradução	 Livre:	 «	 “Hardware”	 (object	 information)	 and	 “Software”	 (documentation	 and	 context	 information)	 together	 make	 a	 testimony	 (…)	
out	of	an	object.»		MENSCH,	Peter	J.	A.	van	-	Society,	Object,	Museology.	in	ICOFOM	SYMPOSIUM:	COLLECTING	TODAY	FOR	TOMORROW,	Leiden,	
Outubro,	1984.	Pp.	19
52	 Tradução	 Livre:	 	 «	 (…)	 objectos	 de	 exhibición,	 requieren	 de	 médios	 de	 presentación	 para	 ser	 exhibidos.	 Lo	 dicho	 es	 válido,	 por	 muy	 banal	
que	 parezca,	 	 para	 cada	 exposición.	 Esto	 nos	 retrotrae	 a	 la	 artificialidade	 de	 la	 situación	 de	 exhibitión.	 (…)	 En	 el	 mundo	 real	 los	 objectos	 no
existen	 en	 forma	 aislada.	 Un	 objecto	 aislado	 es	 una	 construción	 hipotética.	 Aislar	 un	 objecto	 de	 cualquier	 conexión	 social	 o	 física	 y	 preguntar
su	 significado	 carece	 de	 sentido	 y	 es	 tan	 reducionista	 como	 aislar	 una	 palabra	 de	 una	 frase.»	 SCHAERER,	 Martin	 R.	 in	 ICOFOM	 STUDIES
SERIES;	Munique,	2006	–	Museology	–	A	Field	of	Knowledge:	Museología	e	Historia.	Pp.	41
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altos	 e	 baixos	 da	 história,	 sob	 diversos	 pontos	 de	 vista,	 atribuindo	 a	 cada	 um	 o	 mesmo	 grau	 de	

interesse	 e	 importância.	 As	 exposições	 actuais	 pretendem	 não	 oferecer	 respostas	 predeterminadas	

aos	 seus	 visitantes,	 pelo	 contrário,	 convidam-no	 à	 discussão	 e	 compreensão	 dos	 temas	 apresentados.

Procura-se	 a	 participação	 activa	 dos	 visitantes,	 através	 da	 abordagem	 de	 temas	 sensíveis	 nas

exposições.	 O	 público	 é	 interpelado	 deliberadamente,	 para	 que	 intervenha.	 Pretende-se,	 desta

forma,	o	enriquecimento	do	público	através	da	sua	participação	activa.

Ao	 visitante,	 anteriormente,	 estava	 destinado	um	papel	 passivo,	 um	mero	espectador	 do	 qual	 apenas

se	 esperava	 a	 apreciação	 intelectual	 do	 que	 lhe	 era	 apresentado,	 suportando-se	 a	 sua	 apreciação

num	breve	texto	condensado	colocado	junto	às	peças,	na	forma	de	legenda.	Actualmente,	as	exposições

interagem	com	o	visitante,	interrogam-no	e	propõem-lhe	uma	postura	activa	face	ao	projecto.

As	 novas	 tecnologias	 de	 comunicação	 incitam	 a	 novas	 formas	 de	 difusão	 dos	 conteúdos	 culturais	

apresentados,	 propondo	 exposições	 denominadas	 de	 lúdicas	 e	 interactivas.	 O	 conceito	 de	 lúdico	

relaciona-se	 com	 o	 prazer	 e	 o	 tempo	 livre,	 remetendo-nos	 para	 a	 ideia	 de	 que	 o	 entediante	 saber

erudito	 e	 o	 ensinamento	 lento,	 pesado	 e	 urgente,	 se	 encontram	 ultrapassados.	 O	 conceito	 de	

interactividade	 remete-nos	 para	 a	 contemporaneidade	 e	 para	 a	 aprendizagem	 célere,	 orquestrada	

sem	esforço	e	sem	a	imposição	do	dogma	do	saber	académico.

O	 desenvolvimento	 de	 uma	 ampla	 e	 diversificada	 panóplia	 de	 instrumentos	 e	 recursos	 de	 mediação	

contribuíram	 imensamente	 para	 a	 localização	 do	 visitante	 no	 centro	 do	 Museu.	As	 grandes	 políticas

de	 implementação	 de	 exposições	 de	 carácter	 temporário,	 bem	 como,	 a	 organização	 de	 eventos

culturais	efémeros,	aspecto	cada	vez	mais	frequente,	 têm	proporcionado	uma	crescente	renovação	ao

nível	do	estilo	e	funcionamento	dos	museus.

A	 reorientação	 dos	 museus	 vê-se	 reflectida	 sobretudo	 na	 sua	 estrutura	 administrativa,	 que	 agora	

dispõe,	 além	 do	 serviço	 de	 conservação	 que	 permanece	 inalterado	 e	 garantido	 pela	 administração,

um	 serviço	 que	 se	 destina	 ao	 público	 e	 sobretudo	 preocupado	 com	 os	 utilizadores.	 Vive-se	 uma	

rápida	 transformação	 das	 actividades	 de	 difusão	 e	 mediação,	 que	 anteriormente	 se	 resumiam	 à	

prática	 rotineira	 de	 visitas	 guiadas	 e	 de	 conferências	 proferidas	 por	 especialistas	 em	 frente	 às	

próprias	obras.

Neste	 contexto,	 surge	 como	 agente	 preponderante	 a	 Museografia,	 a	 qual	 pode	 ser	 essencialmente

definida	 como	 a	 disciplina	 prática	 ou	 o	 factor	 aplicado	 da	 Museologia,	 no	 que	 respeita	 às	 técnicas

desenvolvidas	 para	 a	 execução	 das	 operações	museais,	 particularmente	 no	 planeamento	 e	 adaptação

das	 premissas	 museológicas,	 restauro,	 conservação,	 segurança	 e	 disposição	 das	 peças.	 A	

practicidade	 da	 Museografia	 não	 significa	 que	 esta	 apenas	 se	 ocupe	 dos	 aspectos	 do	 museu	 que	

são	 visíveis	 ao	 visitante.	 Enquanto	 a	 Museologia	 é	 uma	 abordagem	 teórica,	 a	 Museografia	 é	 uma	

abordagem	prática	associada	às	actividades	do	museu.	Pertence	ao	campo	de	actuação	da	Museografia	

o	que	normalmente	se	denomina	por	Programa	Museográfico,	o	qual	se	ocupa	da	definição	dos	conteúdos	

a	 expor,	 bem	 como	 pelas	 articulações	 e	 requerimentos	 entre	 os	 espaços	 expositivos	 e	 as	 restantes	

áreas	do	museu.
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Os	museógrafos,	designers	de	exposição,	devem	ser	dotados	de	conhecimentos	ao	nível	da	conservação

e	 restauro	 e	 da	 capacidade	 de	 reinventar	 os	 objectos	 museológicos	 ao	 nível	 expositivo.	 A	 estes

agentes	cabe-lhes	a	criação	do	cenário	que	apresenta	os	conteúdos	e	a	integração	de	uma	linguagem

composta	 por	 signos	 adicionais	 que	 auxilie	 a	 compreensão	 do	 que	 se	 expõe,	 considerando	 desta

forma	as	necessidades	do	público	ao	nível	da	correcta	assimilação	da	mensagem	da	exposição.

Assim,	 podemos	 identificar	 a	 cenografia	 e	 o	 design	 de	 interiores	 como	 parte	 da	 Museografia,

no	que	 respeita	à	aproximação	do	museu	de	outros	métodos	de	visualização,	 tendo	como	objectivo	o

público,	a	sua	compreensão	do	que	se	lhe	apresenta	e	a	preservação	do	património.

É	 fulcral	 ter	 em	 consideração	 que	 independentemente	 dos	 conceitos	 envolvidos	 pela	 Museologia

deve	 ser	 evitada	 a	 tendência	 para	 a	 separação	 do	 Museu	 da	 Sociedade,	 dado	 que	 o	 Museu	 é	 um

importante	elemento	na	construção	e	identificação	social.

	 	 	 	 	 Design	de	Exposições

Historicamente	 podemos	 encontrar	 na	 Grande	 Exposição	 dos	 Trabalhos	 de	 Industria	 de	 Todas	 as	

Nações53,	 realizada	 em	 Londres	 no	 ano	 de	 1851,	 o	 início	 da	 aplicação	 de	 premissas	 Museológicas

e	Museográficas	que	nos	conduziram	ao	panorama	expositivo	actual.	Apesar	da	 importância	histórica

e	social	que	a	Grande	Exposição	teve,	o	conceito	original	de	exposições	industriais	nasceu	em	França

no	 ano	 de	 1797,	 quando	 foi	 realizada	 a	 primeira	 exposição	 detentora	 deste	 conceito.	 O	 sucesso	 da

primeira	exposição	pode	ser	confirmado	pela	realização	de	exposições	em	1801,	1802	e	1806,	sendo

53	A	história	da	Grande	Exposição	de	1851	inicia-se	no	ano	de	1849	quando	Henry	Cole,	membro	da	direcção	da	Royal	Society	of	Arts	britânica,	propõe
a	realização	de	uma	feira	semelhante	à	francesa,	em	Londres	no	ano	de	1851,	após	a	visita	à	feira	francesa.	Henry	Cole	apresentou	a	proposta	ao	príncipe
Alberto,	 o	 qual	 aceitou	 prontamente,	 contudo	 a	 questão	 que	 se	 seguiu	 determinou	 o	 lugar	 da	 exposição	 na	 história	 mundial,	 deveria	 ou	 não
ter	 a	 feira	 uma	 dimensão	 internacional?	 Os	 franceses	 debateram-se	 tempos	 antes	 com	 a	 mesma	 questão,	 contudo	 preferiram	 que	 a	 exposição	 de
1849	 tivesse	 um	 âmbito	 nacional,	 os	 Ingleses	 por	 seu	 lado,	 determinaram	 que	 a	 Exposição	 de	 1851	 incluiria	 produções	 estrangeiras,
sendo	 deste	 modo,	 uma	 exposição	 internacional.	 Henry	 Cole	 foi	 desde	 o	 início	 a	 mente	 por	 trás	 da	 realização	 da	 Grande	 Exposição.	 No	 início
do	 projecto	 surgiram	 dois	 problemas	 fundamentais:	 a	 protecção	 dos	 produtos	 e	 o	 espaço.	 Os	 fabricantes	 da	 época	 	 consideravam	 que	 os	 seus
produtos	 estavam	 pouco	 protegidos	 da	 concorrência	 menos	 escrupulosa.	 Segundo	 os	 mais	 receosos,	 eventos	 desta	 tipologia	 	 apenas	 exacerbavam	
o	 problema,	 criando	 abertura	 aos	 seus	 rivais	 para	 copiarem	 as	 suas	 invenções.	 De	 forma	 a	 resolver	 esta	 questão,	 dado	 que	 não	 existia	 até	 à	 altura	
qualquer	legislação	que	visasse	a	protecção	dos	fabricantes,	Cole	enviou	uma	delegação	ao	Ministério	do	Comércio.	Esta	medida	levou	a	que	o	Parlamento
britânico	 emitisse	 legislação	 que	 protegesse	 as	 patentes	 dos	 produtos	 e	 dos	 fabricantes.	 O	 espaço	 era	 o	 segundo	 problema,	 os	 edifícios	 existentes	
e	adequados	para	o	efeito	tornaram-se	inviáveis	quando	o	príncipe	Alberto	decidiu	que	a	exposição	teria	uma	dimensão	Internacional.	Desta	forma,	Cole	
sugeriu	Hyde	Park	como	local	para	albergar	o	evento,	pois	era	um	espaço	central,	de	acessos	facilitados	e	que	enalteceria	o	evento.	Decidido	o	espaço	
na	cidade,	era	necessária	a	construção	de	um	edifício	que	acolhesse	em	si	a	exposição.	Foram	executados	e	reprovados	inúmeros	projectos,	uns	mais	irreais	
que	outros.	Pretendia-se	uma	estrutura	desmontável,	com	oitenta	mil	metros	quadrados	e	que	se	inserisse	em	frente	a	Prince’s	Gate,	Hyde	Park.	Faltava	menos	
de	um	ano	para	a	 inauguração	da	exposição	e	ainda	não	existia	consenso	relativamente	à	estrutura	a	construir.	Foram	recusados	centenas	de	projectos,
pois	 nenhum	 dos	 projectos	 apresentados	 reunia	 as	 características	 pretendidas,	 até	 que	 Joseph	 Paxton	 em	 conversa	 com	 um	 deputado	 critica	 o	
projecto	da	exposição	e	apresenta	a	sua	ideia:	um	edifício	construído	maioritariamente	em	vidro,	à	semelhança	de	outro	que	já	havia	construído	para	a	rainha.	
O	projecto	gerou	dúvida	relativamente	à	segurança	estrutural	e	ao	próprio	 jardineiro,	pois	Paxton	não	tinha	qualquer	habilitação	académica	na	qual	se	
pudesse	sustentar	de	forma	a	defender	o	seu	projecto.		Recorreu	a	inúmeras	entidades	para	convencer	que	este	seria	de	facto	um	projecto	credível	e	com	
inúmeras	vantagens	face	aos	restantes:	não	seriam	utilizados	tijolos,	pedra	ou	argamassa;	não	existiram	paredes	interiores;	o	edifício	seria	pré-fabricado;	os	
custos	 de	 construção	 seriam	 baixos,	 facilmente	 desmontado	 e	 tornado	 a	 montar	 caso	 existisse	 essa	 necessidade;	 as	 galerias	 projectadas	 no	 edifício	
dariam	mais	vinte	e	cinco	porcento	de	espaço	do	que	outro	projecto	e	a	vegetação	originária	em	Hyde	Park	seria	preservada.	Estas	foram	razões	mais	que	
suficientes	para	que	Paxton	ganhasse	o	projecto,	desta	forma	nasce	o	Palácio	de	Cristal,	com	oitenta	mil	metros	quadrados	de	superfície	e	três	pisos	de	ferro	
recuados,	 revestidos	 a	 vidro.	Tudo	era	 amplo	 e	 espaçoso	no	Palácio	 de	Cristal,	 a	 nave	principal	 tinha	quinhentos	 e	 cinquenta	metros	 de	 comprimentos,	
sendo	que	a	nave	central	atingia	os	trinta	e	dois	metros	de	altura.	No	interior	do	Palácio	de	Cristal	foram	pintados	pilares,	arcadas	e	outros	pormenores	
arquitectónicos,	de	forma	decorativa,	a	encarnado,	azul-claro,	amarelo	e	branco.	Estes	pormenores	foram	entregues	a	Owen	Jones,	um	grande	conhecedor	
de	mosaicos	 árabes.	Nas	 galerias	 foram	 também	 suspensas	 as	 bandeiras	 de	 todos	 os	 países	 que	 estavam	 representados	 na	Exposição.	No	primeiro	 dia	
de	Maio	de	1851	 inaugurou,	em	Londres,	A	Grande	Exposição	dos	Trabalhos	da	 Industria	de	Todas	as	Nações.	Esta	data	ficou	na	história	pois	esta	 foi	
a	primeira	exposição	internacional	de	indústria,	«pela	primeira	vez	na	história	do	mundo,	os	homens	das	Artes,	Ciência	e	Comércio	foram	autorizados	pelos	
seus	respectivos	governos	a	reunir-se	para	discutirem	e	promoverem	objectivos	para	os	quais	as	nações	civilizadas	existem.»	Toda	a	exposição	deveu-se	à	
vontade	e	persistência	do	príncipe	Alberto,	que	decidiu	realizar	uma	exposição	com	o	objectivo	«de	apresentar	um	verdadeiro	teste	e	um	panorama	real	
do	nível	de	desenvolvimento	que	a	humanidade	inteira	atingiu…e	um	novo	ponto	de	partida,	de	onde	todas	as	nações	poderão	dirigir	os	seus	renovados	esforços.»	
in	LEITÃO,	Nicolau	A.	–	Exposições	Universais:	Londres	1851.	Lisboa:	Edição	Expo98,	1994.	Pp.9	I.S.B.N	972-8127-03-0
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A	primeira	exposição	do	mundo	moderno	realizou-se	em	1797,	no	pátio	do	Museu	do	Louvre.	Os	produtos

apresentados	provinham,	na	sua	grande	maioria,	das	fábricas	estatais.	A	exposição	durou	apenas	quatro	

dias,	 mas	 foi	 um	 enorme	 sucesso	 tanto	 a	 nível	 comercial	 como	 a	 nível	 social.	 Provou-se	 que	 uma	

exposição	 comercial	 tinha	 a	 capacidade	 de	 atrair	 as	 pessoas,	 mesmo	 aquelas	 que	 não	 estavam	

interessadas	em	adquirir	nenhum	produto.

A	 Grande	 Exposição	 de	 1851	 marcou	 o	 início	 do	 planeamento	 expositivo.	 Nasceu	 numa	 época

em	que	 eventos	 desta	 tipologia	 eram	 vistos	 com	desconfiança,	 produtores	 e	 consumidores	 duvidavam

do	 seu	 sucesso,	 foram	 criados	 inúmeros	 mitos	 ao	 seu	 redor,	 apesar	 disso	 foi	 um	 sucesso.	 O	 bom	

planeamento	 e	 a	 dedicação	 dos	 seus	 promotores	 e	 organizadores,	 foram	 aspectos	 que	 justificam

o	enorme	sucesso	do	evento,	bem	como,	o	projecto	arquitectónicoFig.	8,	que	só	por	si	era	um	dos	grandes

atractivos;	 as	 peças	 expostas,	 que	 abrangiam	 todas	 as	 tipologias	 possíveis	 e	 que	 mostravam

o	que	de	melhor,	de	mais	inovador,	de	mais	valioso	e	até	de	mais	ridículo,	se	fazia	no	mundo.

Enfatizou-se	 a	 ideia	 de	 que	 eventos	 desta	 natureza	 têm	 a	 capacidade	 de	 atrair	 multidões,	 nem	 que

seja	apenas	por	mera	curiosidade.	A	nível	projectual,	foram	dados	os	primeiros	passos	para	o	panorama

actual.	 Teve-se	 em	 consideração	 os	 factores	 materiais,	 conceptuais	 e	 sociais	 das	 peças,	 o

espaço	 foi	 projectado	 de	 forma	 sustentável	 e	 direcionado	 para	 a	 função	 a	 que	 se	 destinava,	 a

protecção	 das	 peças	 e	 da	 envolvente	 foram	 aspectos	 que	 desde	 início	 condicionaram	 positivamente

todo	 o	 projecto,	 pois	 foram	 criadas	 importantes	 alternativas	 que	 deram	 resposta	 às	 problemáticas

iniciais	 e	que	 se	 revelaram	 importantes	 soluções	no	 futuro.	O	percurso	expositivo,	 que	até	então	era

descurado,	foi	tido	como	algo	importante	para	o	sucesso	do	evento.

Fig.	8	-	Palácio	de	Cristal,	1851
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Este	 evento	 marcou	 o	 início	 da	 tradição	 expositiva	 Europeia.	 A	 partir	 daqui	 a	 mentalidade	

expositiva	mudou,	o	público	e	as	organizações	começaram	a	ver	estes	eventos	 sob	outra	perspectiva.

Passaram	 a	 ser	 eventos	 comerciais,sociais,	 culturais.	 Podemos	 afirmar	 que	 o	 sucesso	 da	 Grande	

Exposição	de	1851	trouxe-nos	ao	local	em	que	nos	encontramos	actualmente.	

Entende-se	 o	 Design	 de	 Exposições,	 simultaneamente,	 como	 uma	 atitude	 projectual	 e	 como	 um	

sistema	 comunicativo	 multidireccional,	 apelativo	 e	 sensorial,	 que	 se	 articula	 progressivamente	 com	

o	espaço,o	 qual	 se	 transforma	e	que	é	 resultado	da	 relação	entre	 conteúdo	e	 contentor,	 entre	figura	

e	fundo,	entre	conceito	e	representação54.

Neste	 processo	 comunicativo	 actua	 um	 sistema	 de	 códigos	 cujo	 objectivo	 principal	 é	 a	 transmissão

da	 mensagem	 expositiva,	 através	 do	 recurso	 a	 uma	 linguagem	 distinta	 da	 que	 esteve	 na	 origem	 dos

conteúdos,	isto	é,	dos	objectos	expostos.

A	base	do	Design	de	Exposições	e	o	aspecto	essencial	do	projecto	são	constituídos	pelo	rompimento	da	

unidade	 e	 pelo	 destaque	 atribuído	 às	 formas,	 aos	 objectos	 e	 aos	 conceitos.	 Por	 norma,	 cada	 objecto	

presente	numa	exposição,	apesar	de	ser	dotado	de	características	excepcionais,	deve	integrar-se	como	

parte	do	todo,	do	conjunto,	não	devendo	as	suas	características	individuais	sobreporem-se	às	características

do	todo.	As	peças	devem	ser	integradas	de	forma	harmoniosa	no	global,	nunca	perdendo	o	seu	brilho	e	

a	sua	“unidade”,	os	“egos”	devem	ser	trabalhados	para	que	coexistam	no	todo,	nunca	um	se	sobrepondo	

ao	outro,	certamente	que	existem	ocasiões	em	que	algumas	peças	são	alvo	de	maior	destaque	que	outras,	

pois	 o	 conceito	 da	 própria	 exposição	 assim	 o	 exige,	 no	 entanto,	 por	 norma,	 o	 que	 se	 pretende	 é	 a	

homogeneidade	do	todo.

Na	 concepção	 de	 uma	 exposição	 é	 essencial	 destacar	 o	 aparelho	 expositivo,	 destacar	 os	 conceitos

envolventes	 na	 criação	 do	 espaço,	 das	 paredes,	 do	 suporte	 fixo,	 de	 qualquer	 espaço	 pré-existente.

O	objectivo	é	mostrar	um	novo	espaço	e/ou	momento	expositivo,	o	qual	deverá	ser	capaz	de	gerar	uma	nova

impressão	estética	que	reflita	a	intensidade	do	evento.

Na	concepção	do	espaço	expositivo	deve	 ser	assumido	um	código	espacial	distinto	do	 já	existente	no	

espaço	real	que	acolhe	a	exposição,	a	consciência	desta	diferença	e	desta	necessidade	é	imperativa	para	

o	Design	de	Exposições.	A	diferença	 formal	entre	a	obra	provisória	e	não	definitiva,	e	o	espaço	fixo,	

real	e	pré-estabelecido	é	uma	prerrogativa	e	uma	forma	caracteristicamente	contemporânea	de	pensar

e	articular	o	espaço	expositivo.

Segundo	a	perspectiva	do	Design	de	Exposições,	 podemos	 considerar	a	acção	de	expor	e/ou	mostrar	

como	 atitudes	 projectuais	 ligadas	 à	 ideia	 temporal	 do	 evento,	 baseado	 na	 intensidade	 da	 impressão	

estética	que	o	objecto/conteúdo	e	o	ambiente/espaço	criam	na	percepção	visual	do	observador.	Deste	

modo,	pode-se	entender	que	«o	momento	da	percepção	estética	e	cognitiva	do	observador	numa	exposição	

54	 in	 CARDOSO,	 Mª	 L.	 N.	 -	 Conceptualizando	 a	 ideia	 de	 exposição	 -	 Um	 método	 de	 intervenção	 activo	 no	 processo	 comunicativo.	 in	 Livro	 de	
Actas	-	4º	SOPCOM.	Pp.	1905
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pode	ser	algo	cronometrado,	mensurável	na	duração	e	na	permanência,	a	partir	do	modo	de	fruição	do

sujeito	observador.55»

A	 exposição	 é	 na	 sua	 essência	 palco	 e	 o	 espaço	 cénico	 onde	 os	 vários	 códigos	 comunicativos	 se	

articulam	 e	 interagem,	 fazendo	 a	 disposição	 da	 imagem	 global	 do	 evento.	 No	 global,	 a	 exposição

é	 o	 espaço	 onde	 o	 evento	 se	 experimenta,	 se	 vive	 de	 modo	 intenso,	 instável	 e/ou	 efémero.	 Existem

três	 códigos	 que	 estabelecem	 a	 comunicação	 entre	 o	 emissor	 e	 o	 receptor,	 auxiliando	 o	 processo

dinâmico	da	construção	de	significados,	sendo	eles	o	código	medial,	objectual	e	estrutural.

O	 Código	 Objectual	 corresponde	 ao	 sistema	 comunicativo	 que	 trabalha	 os	 objectos,	 quer	 estes	 estejam	

agrupados	em	colecção,	ou	funcionem	isolados	no	espaço	expositivo.

O	 Código	 Medial	 relaciona-se	 com	 o	 sistema	 de	 transmissão	 de	 mensagens,	 representando	 o	 conjunto	 de

elementos	 físicos	 que	 permitem	 a	 leitura,	 interpretação	 e	 compreensão	 dos	 objectos.	 Este	 código

refere-se	 ao	 conjunto	 de	 signos,	 símbolos	 e	 sinais	 de	 orientação	 e	 condução	 do	 visitante	 no	 espaço

expositivo,	actua	sob	a	forma	de	estímulos,	identificação	e	interpretação	da	obra	exposta.

O	 Código	 Estrutural,	 por	 último,	 diz	 respeito	 ao	 local,	 ao	 espaço	 de	 representação	 que	 recebe	 e	 envolve

a	 narrativa.	 Corresponde	 ao	 território	 e	 ao	 contentor	 que	 alberga,	 preserva	 e	 legenda	 o	 discurso

expositivo.	 É	 extensível	 à	 ideia	 de	 edifício,	 paisagem,	 sala,	 galeria	 ou	 compartimento,	 é	 em	 suma,

o	espaço	que	acolhe	o	percurso	expositivo	e	que	condiciona	o	percurso	narrativo56.

Expor	é	um	processo	cujo	resultado	final	desejado	não	deverá	ser	o	de	um	novo	produto,	mas	sim	o	de

uma	 profunda	 experiência	 cognitiva.	À	 percepção	 dos	 objectos	 deve-se	 sobrepor	 a	 sua	 interpretação

conceptual,	a	orientação	da	leitura,	a	intervenção	do	visitante	e	a	sua	apropriação.

No	 projecto	 expositivo	 o	 detalhe	 não	 deve	 ser	 menosprezado,	 devendo	 ser	 alvo	 de	 grande	 atenção,

os	 materiais	 utilizados	 e	 a	 inovação	 tecnológica	 devem	 ser	 factores	 específicos,	 alvo	 de	 investigação

e	 de	 conhecimento	 profundo,	 pois	 são	 aspectos	 que	 contribuem	 significativamente	 para	 o	 sucesso	 do

todo.	São	ferramentas	bastante	preponderantes	para	o	designer.

O	 designer	 é	 o	 agente	 fundamental	 na	 modelação	 e	 composição	 do	 espaço	 expositivo,	 bem	 como	 na

legibilidade	e	organização	das	peças	e	materiais,	a	estrutura	orgânica	depende	dele	para	o	cumprimento

das	funções	a	que	se	destina,	ou	seja,	no	sentido	pedagógico	e	na	comunicação.

Para	 que	 estas	 funções	 se	 cumpram,	 a	 Museologia	 deverá	 elaborar	 programas	 coordenados	 num	

determinado	 tempo	 e	 espaço.	 Deve	 adaptar	 os	 recursos	 existentes	 num	 desenho	 orgânico	 e	 flexível,

que	 não	 valorize	 apenas	 os	 materiais	 disponíveis	 e	 selecionados	 pela	 instituição,	 mas	 também	 os

restantes	elementos	que	reúnam	toda	a	informação	e	contextualização	necessária,	de	modo	a	criar	e	a

transmitir	o	espaço	expositivo	pretendido.

55	in	CARDOSO,	Mª	L.	N.	-	Conceptualizando	a	ideia	de	exposição	-	Um	método	de	intervenção	activo	no	processo	comunicativo.	in	Livro	de	
Actas	-	4º	SOPCOM.	Pp.	1906

56	 CARDOSO,	 Mª	 L.	 N.	 -	 Conceptualizando	 a	 ideia	 de	 exposição	 -	 Um	 método	 de	 intervenção	 activo	 no	 processo	 comunicativo.	 in	 Livro	 de	
Actas	-	4º	SOPCOM.	Pp.	1906
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É	necessário	um	profundo	conhecimento	dos	conteúdos	a	expor,	pois	as	técnicas	expositivas	ao	nível	do

planeamento,	iluminação	e	antropometria,	assim	o	exigem.	O	profundo	conhecimento	dos	conteúdos	leva

a	que	sejam	adequadas	as	condições	de	conservação	e	preservação	desses	mesmos	conteúdos.	Para	a

correcta	 transmissão	 da	 mensagem,	 é	 também	 necessário	 o	 conhecimento	 sobre	 o	 público	 a	 que	 se

destina	a	exposição	pois	«	exposições	são	para	pessoas,	como	tal	o	designer	de	exposições,	precisa	de

compreender	as	necessidades	físicas,	emocionais	e	intelectuais	de	uma	gama	muito	variada	de	audiencias,

de	forma	a	fornecer	ambientes	que	sejam	acessíveis,	educativos	e	prazerosos.57»

Ao	nível	do	local	expositivo,	é	determinante	destacar	a	sequência	e	a	distribuição	das	áreas	expositivas,

de	 forma,	 a	 que	 o	 visitante	 sinta	 orientação	 e	 conforto	 no	 decorrer	 do	 espaço	 expositivo.	 O	 espaço

expositivo	pode	ou	não	funcionar	em	harmonia	com	a	estrutura	arquitectónica	existente.	

A	concepção	da	exposição	deve	ser	organizada	segundo	uma	metodologia	para	o	efeito,	a	qual	se	deverá

iniciar	 pelo	 desenvolvimento	 funcional,	 seguindo-se	 o	 desenvolvimento	 conceptual	 e	 sendo	 finalizada	

pelo	planeamento	expositivo.

O	desenvolvimento	funcional	é	o	ponto	de	início,	onde	se	decidem	as	condições	básicas	da	exposição,	as	

quais	 irão	 condicionar	 todo	 o	 desenvolvimento	 do	 projecto.	 Neste	 ponto	 decidem-se	 as	 premissas

básicas,	tais	como:

1.	 O	carácter	da	exposição:	permanente	ou	temporária?

2.	 A	forma	de	expor	as	peças,	as	mensagens	intrínsecas	e	os	conceitos	inerentes;

3.	 Definir	os	critérios	de	percepção	visual	e	articulação	a	adoptar	entre	os	conteúdos	resultantes	

da	pesquisa	científica;

4.	 A	 ordem	 das	 peças	 no	 espaço	 criado,	 decidindo-se	 organizar	 as	 peças	 de	 forma	 cronológica,	

temática,	 tipológica,	material,	 sequencial	ou	 seriada,	entre	outras	que	 surjam	pertinentes	 segundo	as

peças	e/ou	colecção;

5.	 A	 preparação	 e	 orientação	 do	 percurso	 expositivo,	 através	 de	 sinalética	 direccional,	 do	 uso

de	 monitores	 de	 apoio,	 da	 utilização	 de	 apontamentos	 lineares	 e	 cromáticos	 ao	 nível	 do	 pavimento,

da	modelação	da	iluminação	através	da	criação	de	focos	e	orientação	espacial.

A	 decisão	 destes	 aspectos	 é	 uma	 operação	 complexa	 que,	 mais	 uma	 vez,	 exige	 um	 profundo	

conhecimento	sobre	as	peças	a	expor,	pois	trata-se	da	inserção	de	peças	num	novo	ambiente,	que	não	é	o	

seu	 de	 origem,	 um	 ambiente	 totalmente	 diferente	 daquele	 para	 o	 qual	 foram	 pensados,	 projectados	

e	produzidos.

Independentemente	das	premissas	museológicas	adoptadas,	uma	exposição	é	sempre	uma	encenação.

Deve	ser	criado	um	ambiente	geral	que	encene	os	conceitos	expostos	no	evento,	para	que	a	exposição

seja	 melhor	 percepcionada,	 de	 forma	 a	 que	 seja	 evitada	 a	 assimilação	 e	 percepção	 individual

das	peças,	isto	é,	as	peças	devem	ser	assumidas	e	integradas	de	forma	total	e	não	integral.	O	contentor

57	 Tradução	 Livre:	 «Exhibitions	 are	 for	 people,	 so	 the	 exhibition	 designer	 needs	 to	 have	 an	 understanding	 of	 the	 physical,emotional	 and	
intellectual	needs	of	a	 range	of	 very	different	audiences	 in	order	 to	deliver	environments	 that	are	accessible,	educational	and	enjoyable.»	 in	LOCKER,	
Pam	-	Interior	Design:Exhibition	Design.	Lausanne:	AVA	Publishing	SA,	2011.	Pp.	34
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e	 o	 conteúdo	 devem	 interagir	 mutuamente,	 cabendo	 ao	 Design	 de	 Exposições	 a	 transmissão	 desta

ideia	ao	visitante,	a	visão	conceptual	do	todo	e	não	unicamente	da	peça.

É	 bastante	 mais	 simples	 e	 com	 um	 resultado	 final	 mais	 harmonioso	 quando	 o	 ambiente	 em	 que	 se	

constrói	 o	 espaço	 expositivo	 é	 neutro.	 Quando	 pelo	 contrário	 o	 espaço/edifício	 que	 alberga	 toda	 a	

narrativa	 é	 determinante,	 dotado	 de	 uma	 grande	 herança	 histórica,	 comulativo,	 polivalente	 e	

arquitectonicamente	 imponente,	 o	 trabalho	 desenvolvido	 pelo	 Design	 de	 Exposições	 é	 dificultado

exponencialmente.	 Num	 espaço	 neutro,	 o	 Design	 de	 Exposições	 apenas	 tem	 como	 foco	 central	 a

dignificação	dos	conteúdos	a	expor,	o	espaço	circundante	passa	automaticamente	para	segundo	plano,

quando	pelo	contrário	o	contentor	é	só	por	si	um	conteúdo,	é	necessário	fazer	sobressair	os	conteúdo

direccionados	para	a	exposição	sem	ferir	a	 integridade	conceptual	e	histórica	daquele	espaço/edifício

já	existente	e	de	enorme	importância.

À	 exposição	 não	 cabe	 colocar	 ou	 oferecer	 soluções,	 quer	 ao	 nível	 interpretativo	 quer	 ao	 nível	 da	

leitura	da	obra.	À	exposição	cabe	sim,	colocar	questões,	questionar	de	 forma	direcionada	o	visitante,	

orientando-o	 no	 espaço	 expositivo,	 através	 de	 rotas,	 percursos	 e	 narrativas,	 conduzindo-o	 ao	 nível	

cognitivo	e	sensorial	que	se	pretende.	Não	significando	isto	uma	manipulação	do	modo	de	ver	e	entender

as	 peças	 do	 visitante.	A	exposição	deve	deixar	 em	aberto	 os	 processos	 de	 interpretação,	 cabendo	ao

visitante	a	construção,	redefinição,	encontro	e	complementação	dos	conceitos	e	narrativas	transmitidas.

«A	 própria	 natureza	 das	 exposições	 significa	 que	 cada	 uma	 é	 um	 evento	 único.	Todas	 as	 exposições

contam	 histórias	 que	 podem	 ser	 interpretadas	 das	 mais	 variadas	 formas,	 oferecendo	 camadas

sob	 camadas	 de	 oportunidades	 criativas58»,	 isto	 é,	 ao	 Designer	 cabe	 a	 criação	 do	 espaço	 cénico

em	 que	 se	 desenvolve	 a	 história,	 por	 entrelinhas	 e	 de	 forma	 subtil,	 cabendo	 ao	 observador/visitante,

o	preenchimento	das	lacunas	e	a	assimilação	criativa	da	história	que	se	lhe	apresenta.

58		Tradução	livre:	«The	very	nature	of	exhibitions	means	that	each	is	a	unique	event.	every	exhibition	tells	stories	that	can	be	interpreted	in	many	different	ways,
providing	layer	upon	layer	of	creative	opportunity.»	in	LOCKER,	Pam	-	Interior	Design:	Exhibition	Design.	Lausanne:	AVA	Publishing	SA,	2011.	Pp.160
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Capítulo	3	-	Mobiliário	Popular	Alentejano

	 	 	 	 	 	 	 Enquadramento	Geográfico	e	Social

Corresponde	 a	 um	 país	 com	 uma	 população	 diferente,	 em	 contextos	 políticos	 e	 históricos	 distintos,

uma	 identificação	 territorial	 diferente.	 A	 “alma”	 de	 uma	 população	 pode	 ser	 testemunhada	 pelo

território	 que	 a	 suporta,	 sendo	 desta	 forma	 visível,	 na	 Geografia	 Portuguesa,	 todo	 o	 dinamismo	 que

ao	longo	da	nossa	história	tem	animado	a	sociedade	Portuguesa.

As	dinâmicas	territoriais	do	nosso	país	têm	sido	marcantes:	os	processos	de	urbanização	expandiram-se;

a	par	disso	assistimos	a	uma	evolução	mais	profunda	–	a	da	mentalidade;	enquanto	os	centros	históricos

das	 cidades	 ficam	 vazios	 de	 residentes,	 iniciam-se	 processos	 de	 recuperação	 dos	 mesmos;	 espaços

industriais	 que	 outrora	 prosperavam	 bem	 como	 as	 velhas	 urbes	 industriais,	 declinam	 e	 criam	 novos

territórios	 de	 crise;	 os	 espaços	 agrícolas	 definham	 ou	 ganham	 novas	 dinâmicas;	 os	 prédios	 rústicos

transformam-se	 em	 prédios	 urbanos;	 os	 vazios	 aumentam	 ao	 mesmo	 tempo	 que	 as	 concentrações

de	edifícios	 e	de	populações	 se	problematizam;	os	modos	de	olhar	e	de	 sentir	 a	 cidade	e	os	 campos

alteraram-se	e	evoluem;	o	consumo	dos	espaços	é	diferente	e	socialmente	variado.

Estes	dinamismos	resultam	da	 inevitável	mutação	característica	de	todos	os	espaços	que	não	estão	à	

margem	 da	 História.	 Com	 efeito,	 as	 paisagens	 contemporâneas	 do	 território	 nacional	 apresentam

coloridos	diferentes.

A	 imensidão	dos	espaços;	 o	 ritmo	pausado	dos	quotidianos;	 o	aparente	 imobilismo	das	paisagens	e	a	

crise	 latente	 dos	 respectivos	 retratos	 geohumanos	 são	 as	 principais	 linhas	 definidoras	 da	 realidade

contemporânea	 do	Alentejo.	A	 região	 totaliza,	 com	 os	 seus	 26926	 km²	 de	 superfície,	 cerca	 de	 1/3	

Fig.	9	-	Paisagem	Alentejana,	“Ervidel”.
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de	todo	o	território	nacional.	O	Alentejo	é	uma	das	regiões	naturais	melhor	demarcadas	de	todo	o	país,

com	uma	realidade	geohumana	e	uma	territorialidade	facilmente	distinguíveis	no	contexto	nacional.

A	região	apresenta	fracos	níveis	de	rendimento,	os	quais	se	enquadram	com	as	carências	sentidas	ao	nível	

das	estruturas	habitacionais	dos	recursos	humanos,	detém	um	dos	maiores	níveis	de	analfabetismo	a	nível	

nacional,	indiciando	a	presença	de	debilidades	regionais	ao	nível	do	grau	de	desenvolvimento	económico	

e	social.

Nos	 últimos	 anos	 a	 região	 perdeu	 a	 capacidade	 de	 se	 auto-regenerar	 demograficamente,	 em	

consequência	da	esperança	média	de	vida,	do	acentuado	envelhecimento	demográfico	e	da	manutenção	

de	 níveis	 de	 fecundidade	 abaixo	 do	 limiar	 de	 substituição	 de	 gerações.	 O	 acentuado	 nível	 de	

envelhecimento	populacional	repercute-se	num	acentuado	grau	de	isolamento	social	da	população	mais

idosa	e	em	condições	de	pobreza	com	contornos	significativos.

Esta	trajectória	demográfica	tem	exercido	reflexos	negativos	ao	nível	do	povoamento,	principalmente

das	zonas	mais	rurais	e	deprimidas,	onde	a	população	é	cada	vez	mais	idosa,	devido	à	saída	da	população

activa	para	fora	da	região	ou	para	os	aglomerados	populacionais	das	sedes	de	Concelho.

O	 Alentejo	 é	 a	 região	 com	 o	 maior	 nível	 de	 analfabetismo	 do	 país,	 apesar	 de	 ter	 acompanhado	 a	

tendência	 nacional	 de	 redução,	 através	 dos	 investimentos	 realizados	 no	 sector,	 apresenta	 os	 níveis

mais	 preocupantes	 neste	 indicador,	 factor	 que	 se	 justifica	 com	 o	 acentuado	 nível	 de	 envelhecimento

da	 população.	 O	 número	 médio	 de	 anos	 de	 escolaridade	 da	 população	 residente	 é	 inferior	 à	 média

nacional,	verificando-se	que	os	números	médios	de	anos	de	escolaridade	mais	elevados	são	registados

nos	 concelhos	 de	 Évora,	 Beja	 e	 Portalegre,	 o	 que	 coincide	 com	 os	 concelhos	 onde	 se	 encontram

a	 maioria	 das	 instituições	 universitárias,	 factor	 que	 atribui	 a	 estes	 concelhos	 uma	 maior	 capacidade

de	atracção	de	alunos	no	ensino	superior	e	de	qualificação	da	população	residente.

Enquadramento	Antropológico	e	Etnológico

O	 Alentejo	 distingue-se	 no	 território	 nacional	 por	 uma	 simplicidade	 fisionómica	 que	 se	 destaca

por	 um	 quadro	 geográfico	 inconfundível.	 A	 planície	 e	 a	 peneplanície	 são	 as	 suas	 características

dominantes.	 Povo	 independente,	 altivo,	 que	 fala	 com	 os	 superiores	 como	 de	“homem	 para	 homem”,

sempre	de	cabeça	erguida,	sem	resquício	de	humilhação	ou	embaraço.	

Até	aos	anos	50	do	século	passado,	a	situação	económica	nacional	era	caracterizada	maioritariamente

como	agrícola.	No	Alentejo	a	divisão	social	era	polarizada	em	torno	de	dois	estratos	principais:	os		grandes

proprietários	e	os	trabalhadores	assalariados	que	representavam	parte	substancial	da	população	agrícola.
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Os	 homens	 e	 parte	 das	 mulheres	 que	 viviam	 nas	 aldeias	 trabalhavam	 nas	 herdades	 próximas	 e	

envolventes	 do	 espaço	 da	 aldeia.	 O	 trabalho	 agrícola	 não	 era	 permanente	 para	 a	 maioria	 dos	

aldeãos,	existindo	momentos	de	grande	intensidade	laboral	(as	ceifas	e	as	mondas)	e	largos	meses	de	

inactividade	 e	 de	 desemprego,	 durante	 os	 quais	 não	 existiam	 quaisquer	 modalidades	 alternativas	

de	trabalho.

Nesta	sociedade	existiam	dois	mundos	distintos	que	se	interligavam	e	que	se	distanciavam	relativamente

à	 apropriação	 do	 espaço,	 o	 mundo	 das	 mulheres	 e	 o	 mundo	 dos	 homens.	 A	 mulher	 centrava	 uma

parte	 considerável	 da	 sua	 actividade	 em	 torno	 do	 espaço	 doméstico,	 enquanto	 o	 homem	 trabalhava

e	 socializava	 no	 exterior,	 com	 maior	 frequência.	 O	 espaço	 rural	 acarretava	 uma	 forte	 divisão

de	papéis,	a	qual	se	manifestava	nos	diferentes	modos	de	viver	a	espacialidade	do	local.

A	 vida	 social	 regia-se	 em	 grande	 parte	 pela	 aplicação	 e	 contínua	 reconstrução	 de	 um	 código	 de

honra-vergonha.	 O	 conceito	 de	 honra	 pressupunha	 não	 só	 a	 posse	 de	 bens	 a	 defender	 como	 de

atributos,	 valores	 e	 virtudes.	 Correlativamente	 o	 homem	 e	 a	 mulher	 deveria	 ter	 vergonha,	 caso

não	se	comportassem	de	acordo	com	os	códigos	culturais	e	morais	estabelecidos.

As	 diferenciações	 sociais	 e	 espaciais	 encontravam-se	 bastante	 delimitadas	 na	 sociedade	 alentejana	

do	 princípio	 do	 séc.	 XX.	À	 mulher	 cabia	 o	 governo	 absoluto	 da	 casa,	 o	 marido	 ganhava	 e	 a	 mulher	

administrava	 da	 melhor	 forma	 possível	 o	 orçamento	 familiar,	 do	 qual	 não	 se	 esperava	 qualquer	

conhecimento	dos	assuntos	do	lar,	pois	estes	eram	a	esfera	de	acção	da	mulher,	em	que	ele	não	exercia

qualquer	tipo	de	referência.

Fig.	10	-	“Ceifeiras”.
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Cabia	 à	 mulher	 a	 socialização	 e	 educação	 dos	 filhos,	 não	 existindo	 qualquer	 responsabilidade	 neste

sentido,	por	parte	do	homem,	dado	que	este	por	norma	estava	ausente.	Ao	marido	cabia	a	responsabilidade

de	 sustentar	 a	 família	 sem	 que	 fosse	 necessário	 o	 trabalho	 da	 mulher	 fora	 do	 lar.	 No	 meio	 rural,

um	 homem	 que	 não	 conseguisse	 sustentar	 a	 sua	 família	 era	 visto	 com	 desconfiança	 e	 estigmatizado

pela	comunidade.	O	excessivo	consumo	de	álcool	e	o	convívio	continuado	da	taberna	eram	comportamentos

permitidos	 e	 considerados	 normais	 desde	 que	 o	 homem	 não	 pusesse	 em	 risco	 a	 sua	 capacidade

laboral,	a	destreza	que	lhe	permitia	ganhar	dinheiro	suficiente	para	que	a	família	conseguisse	subsistir

dentro	dos	padrões	regulares	e	que	não	se	tornasse	indigente.

As	tabernas	eram	espaços	masculinos,	nos	quais	a	entrada	da	mulher	não	era	bem	vista.	As	mulheres	só

entravam	 nestes	 espaços	 quando	 iam	 em	“busca”	 do	 marido,	 não	 frequentando	 estes	 lugares	 pois	 a

sua	permanência	era	sempre	tida	como	uma	interferência	no	“mundo	dos	homens”.

Os	 casais	 da	 época	 eram	 na	 sua	 grande	 maioria	 originários	 do	 mesmo	 local,	 existindo	 uma	 forte	

proximidade	 espacial	 entre	 as	 várias	 famílias,	 factor	 que	 contribuía	 para	 a	 reprodução	 das	 relações

de	interconhecimento	e	para	o	consequente	controlo	social.

As	 mulheres	 dominavam	 a	 maioria	 das	 relações	 de	 vizinhança,	 na	 sua	 essência,	 relações	 femininas.

A	arquitectura	das	habitações	tradicionais	proporcionava	este	convívio,	pois	a	porta	de	entrada	dava	acesso

directo	para	a	cozinha,	o	que	conferia	às	mulheres	um	contacto	muito	próximo	com	o	mundo	exterior.

As	vizinhas	eram	vigilantes	dos	comportamentos	umas	das	outras,	sendo	que	algumas	delas	acabavam

por	 ser	 vítimas	 das	 suas	 próprias	 redes	 de	 informação.	 O	 controlo	 social	 era	 determinado	 pelas

Fig.	11	-	“Tabernas	do	Sul”
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mulheres,	sendo	que	eram	elas	mesmas	o	alvo	primordial	desse	mesmo	controlo.

As	 relações	 conjugais	 tendiam	 a	 ser	 permanentemente	 vigiadas,	 centrando-se	 esta	 atenção	 nos	

comportamentos	 da	 mulher.	 Numa	 situação	 de	 adultério	 feminino,	 a	 mulher	 era	 alvo	 de	 um	 forte	

discriminação	por	parte	da	comunidade,	sendo-lhe	exercidas	fortes	punições	a	nível	social	e	psicológico,	

por	outro	lado,	caso	o	adultério	fosse	masculino,	a	comunidade	não	só	tolerava	como,	em	certa	medida,	

considerava	um	comportamento	normal.	À	esposa	não	dizia	respeito	as	atitudes	do	homem.	Ao	homem	

quase	tudo	lhe	era	permitido,	enquanto	a	mulher	ficava	em	casa,	sendo	alvo	de	atenção	dos	restantes

“postigos”	da	aldeia.

A	 distinção	 entre	 os	 papéis	 sexuais	 a	 partir	 da	 relação	 entre	 exterior	 e	 interior	 é	 um	 elemento	

preponderante	nas	vivências	do	mundo	rural,	 independentemente	do	contexto	regional	e	cultural.	Em

várias	regiões	do	nosso	país,	podemos	encontrar	relatos	que	centram	fundamentalmente	a	mulher	no

interior	do	lar	e	o	homem	no	exterior	«as	mulheres	ocupam-se	principalmente	do	governo	da	casa	e	os

homens	 dedicam	 uma	 maior	 fatia	 do	 seu	 tempo	 às	 actividades	 exteriores,	 por	 exemplo,	 tarefas

burocráticas	e	trabalhos	assalariados»,	salienta-se	ainda	que	«a	mulher	tem	os	seus	espaços	próprios

no	lar	e	na	agricultura	doméstica	(…)	os	homens,	geralmente,	pouco	fazem	em	casa59»

A	separação	espacial	funcionava	como	elemento	de	demarcação	entre	a	posição	pública	do	homem	e	o	

recato	 doméstico	 por	 parte	 da	 mulher,	 que	 salvo	 algumas	 actividades	 agrícolas	 pontuais	 em	 que

laborava,	 as	 quais	 proporcionavam	 o	 aumento	 das	 suas	 zonas	 de	 intervenção,	 ficava	 relegada	 ao

governo	do	lar	e	à	educação	dos	filhos.

«A	maior	grandeza	do	Alentejo:	o	povo	rústico.	O	alentejano	vive	desde	há	seculos	em	contacto	perfeito	com	a	

Natureza,	e	porque	os	seus	fundamentos	psíquicos	nascem	na	terra	de	sequeiro	(…)	criou	esse	povo	um	mundo	

à	parte.	(…)	A	verdade	é	que	o	povo	constitui	uma	grandeza	alentejana	e	a	terra	alentejana	é	o	pano	de	fundo	

desse	complexo	mundo.	(…)	O	povo	alentejano	não	é	o	que	parece	ser	quando	se	vê	em	multidão	a	ouvir	discursos,	o	

povo	alentejano	é	verdadeiramente	o	que	é,	nas	herdades,	nos	trabalhos	e	em	família.	(…)	Entregue	a	si	próprio	(…)	

revela,	a	uma	simples	observação,	características	inconfundíveis,	mas	é	através	da	arte	que	melhor	se	desvenda

	o	seu	carácter.60»

Muitos	 são	 os	 factores	 que	 ao	 longo	 dos	 tempos	 contribuíram	 para	 atribuir	 ao	 povo	 alentejano	 as

suas	 características	 idiossincráticas	 e	 imprimir	 aos	 seus	 costumes	 as	 suas	 feições	 próprias.	 Este

povo	 permitiu-se	 influenciar	 profundamente	 por	 toda	 a	 sua	 envolvente,	 as	 mutações	 da	 paisagem

à	 passagem	 das	 quatro	 estações,	 como	 manifestação	 primária	 do	 poder	 incomensurável	 da	 natureza

é	 um	 dos	 factores	 que	 mais	 influenciou	 este	 povo.	 A	 solidão	 da	 planície	 impelem	 o	 alentejano

para	 o	 recolhimento,	 para	 a	 introspecção,	 tornando-o	 contemplativo,	 sentimental	 e	 artista.	 O

isolamento	impressionante	da	região	favoreceu	à	total	submissão	ao	meio.

A	secura	característica	da	terra,	animada	pela	precária	camada	cultivável,	atribuiu	ao	povo	qualidades	

de	 resistência	 estoica	 e	 de	 lutador	 destemido,	 que	 apesar	 das	 adversidades,	 cada	 vez	 mais	 se	 fixava	

e	era	atraído	pela	terra.	O	regime	cultural	próprio	dos	climas	secos,	extensivos,	aleatórios	e	ingratos,	

59	CARMO,	Renato	Miguel	–	Género	e	Espaço	Rural:	O	Caso	de	uma	Aldeia	Alentejana.	 in	SOCIOLOGIA,	PROBLEMAS	E	PRÁTICAS,	2007	.Pp.	79
60	in	A	Vida	Rural	no	Alentejo.	Mensário	das	Casas	do	Povo,	nº	60.	Pp.	20
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favorecia	o	aparente	espirito	aventureiro	do	alentejano,	mas	no	fundo	era	a	tara	ancestral	de	atracção	

pela	 terra.	A	 resignação	 heroica	 dos	 trabalhos	 agrícolas	 às	 influências	 recebidas	 das	 rígidas	 leis	 da	

natureza,	 das	 quais	 se	 julgavam	 dependentes.	 A	 influência	 permanente	 e	 secular	 das	 profissões	

agrícolas,	a	qual	se	reflectia	profundamente	no	folclore.	O	respeito	mútuo	entre	as	gentes	que	da	terra	

dependia,	a	qual	não	dava	garantia	de	lucros	compensadores,	e	que	por	isso	levavam	uma	vida	atribulada	e	

inconstante,	com	noções	singulares	das	desigualdades	 fatalistas	 terrenas,	apegavam-se	à	grandeza	da

sua	humildade.

O	amor	à	terra	levava	à	uma	enorme	ambição	de	a	possuir,	desejo	de	onde	resultavam	lutas	titânicas.	

A	 densidade	 dos	 matos,	 as	 ínfimas	 clareiras	 e	 as	 escassas	 pastagens,	 imprimiam	 ao	 local	 a	 face	 da	

terra	 indesejável,	 estremando	 ainda	 mais	 o	 alentejano.	 A	 pureza	 de	 cada	 aglomerado	 populacional	

através	 da	 vontade	 de	 manter	 inalteradas	 as	 suas	 características	 fisionómicas	 próprias,	 bem	 como	

costumes,	 expressões	 linguísticas	 e	 entoações	 de	 voz,	 existindo	 portanto	 diferenças	 significativas	 e	

profundas	entre	populações	vizinhas	a	este	nível.	O	alentejano	não	é	o	mesmo	em	toda	a	região,	porque	a	

natureza	 e	 a	 predominância	 da	 própria	 cultura	 tem	 influência	 não	 só	 no	 seu	 destino,	 mas	 também

nos	seus	costumes.

O	 alentejano	 é	 em	 geral	 franco	 mas	 reservado,	 humilde	 e	 simultaneamente	 altivo,	 prestável,	 leal,

naturalmente	sisudo	sem	ser	arrogante,	rude	na	forma	como	se	exprime,	não	se	mostrando	totalmente

ao	 primeiro	 contacto,	 receoso	 de	 qualquer	 armadilha.	 Quando	 confia	 a	 aproximação	 é	 franco,

sem	reserva,	falador	e	comunicativo,	desde	que	lhe	falem	do	que	lhe	anda	na	alma,	nunca	esquecendo

o	 respeito	 pela	 intimidade	 do	 seu	 lar	 e	 dos	 seus	 hábitos,	 os	 quais	 gosta	 de	 preservar	 para

si.	O	lar	onde	convive	com	os	seus,	a	terra	que	explora	de	forma	a	colher	o	pão	e	o	azeite,	são	as	suas

maiores	aspirações.	Conforma-se	com	o	pouco	que	tem	e	dá	graças	por	tê-lo.

Breve	História	do	Mobiliário	Popular	Alentejano

Desde	que	o	Homem	se	fixou	na	terra,	abandonando	a	vida	nómada,	que	procurou	“a	sua	casa”	e	que	

nela	 existissem	 melhores	 condições	 de	 habitabilidade	 e	 conforto.	 De	 forma	 a	 dar	 resposta	 às	

necessidades	 crescentes	 provenientes	 da	 sua	 evolução	 natural,	 foram	 desenvolvidos	 diversos	

artefactos	que	o	auxiliavam	no	seu	quotidiano.	Desta	 forma,	 surgem	as	peças	que	hoje	denominamos

como	 mobiliário.	 A	 sua	 evolução,	 tal	 como	 a	 dos	 restantes	 artefactos	 desenvolvidos,	 ocorreu	

paralelamente	 ao	 desenvolvimento	 das	 necessidades	 humanas,	 das	 capacidades	 técnicas	 e	 da

sensibilidade	 estética.	 No	 que	 diz	 respeito	 ao	 móvel	 e	 ao	 mobiliário,	 o	 seu	 desenvolvimento	 foi	 uma

importante	e	significativa	conquista	para	o	conforto	quotidiano.
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«Os	dicionários	e	as	enciclopédias	usam	palavras	como	“acessórios”,	“equipamentos”	ou	“objectos	móveis”	para

definir	 mobiliário.	As	 palavras	 conseguem	 descrever	 a	 performance	 e	 as	 características	 físicas	 do	 mobiliário,	

contudo	aqueles	que	o	projectam,	que	o	produzem	e	que	o	usam,	compreendem	que	a	definição	de	mobiliário

vai	 mais	 além	 que	 a	 definição	 do	 dicionário	 ou	 da	 enciclopédia.	 O	 Design	 de	 mobiliário	 remetem-nos	 para

a	 produção	 de	 itens	 com	 funções	 utilitárias	 que	 resultam	 em	 experiências	 tácteis.	 Na	 maioria	 dos	 casos,

o	mobiliário	é	algo	que	as	pessoas	experienciam	através	do	envolvimento	humano	directo.61»

O	mobiliário	pode-se	caracterizar	fundamentalmente	pela	sua	universalidade,	pois	existe,	é	produzido	e

utilizado	em	todos	os	países,	continentes	e	civilizações,	independentemente	de	raças,	culturas	ou	credos,

segundo	o	índice	de	civilização	e	de	evolução	do	local	em	que	se	insere.	As	suas	características	alteraram

e	evoluíram	consoante	as	condicionantes	específicas	de	uma	época,	de	quem	o	produziu	ou	do	próprio

utilizador.	A	análise	da	sua	evolução	permite-nos	a	compreensão	das	transformações	do	modo	de	vida	do

Homem,	é	testemunho	histórico	das	alterações	sociais,	políticas	e	artísticas	de	uma	sociedade.

No	que	 se	 refere	 ao	mobiliário	Português,	 até	 à	 primeira	metade	do	 século	XVIII,	 é	 preponderante	

na	habitação	doméstica	somente	devido	às	suas	características	utilitárias.	Na	segunda	metade	do	século

XVIII	 foi-lhe	 associada	 a	 função	 decorativa,	 funcionando	 como	 meio	 de	 valorização	 doméstica	 e	 de	

ostentação,	contudo	a	luxuosidade	da	habitação	não	se	centrava	apenas	no	móvel,	mas	sim	nos	tecidos		

orientais.	À	 medida	 que	 o	 revestimento	 das	 paredes	 perde	 ênfase	 neste	 sentido,	 o	 mobiliário	 ganha

preponderância.	 Mais	 tarde,	 além	 das	 características	 funcionais,	 era	 lhe	 atribuido	 caracteristicas	

próprias	que	distinguiam	as	peças	entre	si,		«A	marca	original	do	regionalismo	no	mobiliário	português	

está	 no	 seu	 carácter	 austero,	 rude	 e	 pobre,	 mesmo	 na	 decoração	 (…)	 é	 a	 marca	 de	 um	 povo

isolado	no	seu	mundo	primitivo	e,	por	temperamento	e	pela	condição	da	sua	vida,	alheado	dos	prazeres	

e	dos	bens	materiais62»

O	conceito	popular	é	 intuitivo,	 formado	pelas	percepções	quase	 involuntárias	da	 vida	quotidiana,	 não

podendo	 reduzir-se	 a	 esquemas	 fechados,	 nem	 a	 definições	 	 absolutas.	 O	 escritor	 Adolfo	 Coelho

escreveu	que	popular	é	«o	que	respeita	ao	povo,	que	pertence	e	caracteriza	o	povo63».

Desta	forma,	podemos	dizer	que	mobiliário	popular	é	todo	aquele	que	pertence,	que	é	relativo,	próprio	e	se	

destina	ao	povo.	É	aquele	que	é	usado	e	que	tem	a	preferência	do	povo,	esse	mesmo	povo	em	que	tem	

origem.	Independentemente	do	indivíduo	que	o	produz	ou	do	espaço	físico	em	que	é	executado,	são	peças	

que	 reflectem	 a	 natural	 e	 congénita	 habilidade	 do	 povo	 que	 o	 executa.	 Para	 que	 sejam	 peças	

verdadeiramente	populares	é	necessário	que	sejam	executadas	e	projectadas	pelo	verdadeiro	homem	

61	 Tradução	 livre:	 «Dictionary	 and	 encyclopedic	 sources	 use	 words	 like	 “accessories”,	 “equipment”	 and	 “movable	 objects”	 to	 define	 furniture.	
Words	can	describe	 the	performance	and	physical	characteristics	of	 furniture,	but	 those	who	design,	make	and	use	 furniture	know	that	 furniture	design	
extends	far	beyond	dictionary	or	encyclopedic	definition.	Furniture	design	concepts	lead	to	the	production	of	useful	items	that	result	in	tactile	experiences.	
In	 nearly	 every	 case,	 furniture	 is	 something	 people	 experience	 through	 direct	 human	 engagement.»	 in	 POSTELL,	 Jim	 –	 Furniture	 Design.	 Hoboken:	
John	Wiley	&	Sons,	2012.
62	Citado	in	MONIZ,	Manuel	C.	–	Mobílias	Pintadas	de	Évora.	Évora:	Câmara	Municipal	de	Évora,	1998.	Pp.13
63	in	MONIZ,	Manuel	C.	–	O	Móvel	Popular	no	Alentejo.	Évora:	Câmara	Municipal	de	Évora,	1998.	Pp.9
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popular,	 rústico,	 simples	 e	 ingénuo.	A	 sua	 principal	 finalidade	 é	 conferir	 conforto	 ao	 espaço	 em	 que

se	 insere,	 o	 contexto	 doméstico,	 fundamentalmente.	 São	 objectos	 de	 Arte	 Popular	 que	 «Saem	

directamente	da	vida	e	servem	a	vida.64»

Relativamente	ao	Mobiliário	Popular	Alentejano,	a	sua	presença	no	âmbito	doméstico	é	essencial,	na

medida	em	que	é	executado	como	meio	de	satisfação	e	conforto	da	habitação,	ajustando-se	às	necessidades

e	 vivências	 diárias	 dos	 seus	 utilizadores.	 O	 móvel	 popular	Alentejano	 aspira	 fundamentalmente	 dar

conforto	ao	seu	utilizador	em	dois	momentos	essenciais	da	vida	quotidiana:	comer	e	dormir.

Teve	origem	primitivamente	no	homem	rústico	do	 campo,	 isolado	nos	montes,	 simples	 e	modesto.	Os	

aspectos	 formais	 e	 conceptuais	 das	 peças	 nascem	 da	 habilidade	 pessoal	 e	 natural	 do	 homem	

alentejano,	na	solidão	imensa	da	planície,	com	o	objectivo	de	conferir	mais	conforto	e	dar	resposta	às	

necessidades	crescentes	da	sua	família.	O	móvel	popular	Alentejano	nasceu	de	homens	anónimos,	das	

aldeias	ou	dos	montes,	fossem	eles	carpinteiros	ou	abegões,	trabalhando	nas	suas	lojas	ou	oficinas,	sós	ou	

com	os	seus	aprendizes.	O	homem	popular	Alentejano,	o	qual	deu	origem	e	caracterizou	o	mobiliário	popular	

Alentejano	como	o	conhecemos	actualmente,	é	um	homem	com	«uma	cultura	espontânea	resultante	do	

contacto	directo,	sensível	e	emocional	com	a	natureza,	que	prendeu	a	sua	atenção	e	fez	eclodir	a	sua

sensibilidade	 artística.65»	 O	 artesão	 permite-se	 à	 influência	 dos	 elementos	 que	 o	 rodeiam,	 seja	 pelo	

64	in	MONIZ,	Manuel	C.	–	O	Móvel	Popular	no	Alentejo.	Évora:	Câmara	Municipal	de	Évora,	1998.	Pp.11
65	in	MONIZ,	Manuel	C.	–	O	Móvel	Popular	no	Alentejo.	Évora:	Câmara	Municipal	de	Évora,	1998.	Pp.10

Fig.	12	-	Exposição	permanente	do	Museu	Municipal	de	Ferreira	do	Alentejo
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ambiente	 em	 que	 se	 insere	 ou	 pelas	 vivências	 quotidianas.	 A	 mobília	 popular	 Alentejana	 não	 foge	

a	 esta	 particularidade,	 pois	 na	 essência	 de	 cada	 peça	 encontramos	 reflectidas	 as	 características	

idiossincráticas	da	região.

Encontram-se	as	primeiras	referências	ao	mobiliário	popular	Alentejano	durante	o	período	Seiscentista,

época	em	que	se	supõe	que	esta	tipologia	de	mobiliário	tenha	surgido.

O	móvel	popular	Alentejano	é	produzido	essencialmente	em	madeira,	dotado	de	uma	enorme	simplicidade

formal	e	decorativa.	A	cadeira,	peça	ícone	do	mobiliário	popular	Alentejano,	foi	a	primeira	peça	em	que

a	 cor	 foi	 introduzida,	 a	 partir	 da	 segunda	 metade	 do	 século	 XVII.	 Nesta	 época,	 as	 cores	 utilizadas

encontravam	 justificação	 na	 religião,	 adquirindo	 cada	 cor	 uma	 simbologia.	 Ao	 azul	 atribuía-se	 a	

representatividade	 da	 fé;	 o	 Branco	 encontrava	 relação	 com	 a	 pureza	 e	 o	 Vermelho	 com	 a	 acção	

terrena.	 Neste	 momento	 inicial	 da	 história	 do	 mobiliário	 popular	 Alentejano,	 a	 cor	 era	 total,	 não	

existindo	 qualquer	 tipo	 de	 introdução	 de	 outros	 elementos	 pictóricos	 ou	 decorativos.	 O	 acabamento	

final	da	peça,	ao	nível	da	introdução	ou	não	da	cor,	dependia	das	condições	financeiras	do	comprador.

Ao	longo	dos	tempos	o	Mobiliário	Popular	Alentejano	sofreu	evoluções,	especialmente	ao	nível	da	cor	e

da	introdução	de	elementos	gráficos.	Surgiram	novas	cores,	mais	vivas	e	fortes,	tal	como	a	luminosidade	

da	 região.	 Ao	 azul,	 branco	 e	 vermelho	 iniciais,	 juntaram-se-lhes	 o	 amarelo,	 o	 verde,	 o	 preto	 e,	

pontualmente,	o	cor-de-rosa.	A	paleta	cromática	do	Mobiliário	Popular	Alentejano	encontra	fundamento

Fig.	13	-	Exposição	permanente	do	Museu	de	Artesanato	e	Design	de	Évora	(MADE)

55



na	 flora	 da	 região,	 no	 colorido	 da	 paisagem	 alentejana,	 com	 as	 suas	 cearas,	 o	 céu	 límpido	 de	

verão	 e	 o	 branco	 dos	 sargaços.	 Os	 elementos	 decorativos	 encontravam	 também	 como	 influência	

primordial	 os	 elementos	 naturais	 existentes	 na	 região,	 sendo	 de	 destacar	 a	 preponderância	 do	

aloendro	como	o	principal	elemento	representado.	Introduzidos	com	uma	imensa	minúcia,	ao	longo	dos	

tempos	ganharam	ênfase	nesta	 tipologia	de	mobiliário	nacional,	prevalecendo	na	grande	maioria	das

peças	actuais.

Relativamente	 aos	 materiais,	 dava-se	 total	 prioridade	 aos	 recursos	 abundantes	 na	 região,	 devido	 a	

isso,	 o	móvel	 popular	Alentejano	é	quase	exclusivamente	produzido	em	madeira	de	azinheira,	 freixo,

aloendro	e	pinho,	madeiras	comuns,	populares	e	bastante	rústicas.	No	que	se	refere	à	evolução	formal	

ou	material,	manteve-se	quase	que	inalterado,	não	cedendo	a	modas	ou	a	gostos	de	época.	Nas	peças	

iniciais,	 datadas	 do	 período	 Seiscentista,	 encontramos	 as	 mesmas	 características	 tradicionais	 que	

ainda	 hoje	 caracterizam	 as	 peças,	 as	 linhas	 marcadamente	 geométricas,	 as	 arestas	 vivas	 e	 as	

dimensões	 formais	 adequadas	 à	 utilização,	 pontos	 de	 obediência	 imutáveis	 e	 inalteráveis,	 não	 se	

verificando	os	volumes	salientes	e	sinuosos	que	marcaram	a	maioria	das	peças	deste	período.	O	mobiliário	

popular	 Alentejano	 procurou	 desde	 o	 início	 ir	 de	 encontro	 às	 necessidades	 do	 seu	 utilizador,	

eventualmente	esta	preocupação	levou	ao	nascimento	de	novas	tipologias	de	peças,	pois	foi	necessária	

a	 adequação	 às	 necessidades	 do	 utilizador,	 que	 com	 o	 decorrer	 natural	 do	 tempo	 e	 a	 evolução	 da	

sociedade,	sofreram	alterações	e	surgiram	novas.

Fig.	14	-	Interior	de	Taberna	Típica	Alentejana,	Salvada.
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O	Mobiliário	Popular	Alentejano	é	tradicionalmente	de	utilização	doméstica,	adequa-se	aos	momentos	

familiares	e	íntimos	da	família	rústica,	adapta-se	às	suas	necessidades	e	aos	recantos	do	lar.	Contudo,	além	

desta	utilização	primária,	era	comum	a	 sua	 introdução	em	espaços	públicos,	 tal	 como,	Tabernas	e	as	

Casas	do	Povo66.	As	Tabernas	eram	locais	de	convívio	entre	homens,	locais	de	partilha	de	ideias,	vivências	

e	 experiências,	 cantavam-se	 as	 modas	 da	 terra,	 discutiam-se	 os	 problemas	 da	 aldeia,	 sempre	 na	

companhia	do	vinho	e	dos	congéneres.

As	Casas	do	Povo	eram	o	outro	local	público	em	que	o	mobiliário	popular	foi	fortemente	inserido.	Após

a	 criação	 das	 Casas	 do	 Povo,	 foi	 criada	 uma	 publicação	 denominada	 por	 Mensário	 das	 Casas	 do

Povo67		que	continha	«em	cada	número,	regras	práticas	de	acção,	alvitres,	sugestões,	[pretendia-se]	que

fosse	 ao	 mesmo	 tempo,	 uma	 publicação	 bonita,	 legível	 e	 agradável	 –	 uma	 publicação	 que

convencesse	pela	palavra	e	pela	imagem68»	,	um	guia	social	na	sua	essência.

No	Mensário	foram	publicados	inúmeros	artigos	que	indicavam	de	que	forma	o	mobiliário	deveria	ser	

introduzido	no	interior	doméstico	e	nas	Casas	do	Povo,	a	disposição	a	adoptar,	as	tipologias	a	seleccionar	

em	 detrimento	 de	 outras,	 os	 objectos	 a	 introduzir	 em	 cada	 móvel.	 No	 que	 respeita	 ao	 Mobiliário	

Alentejano,	todas	as	Casas	do	Povo	alentejanas	foram	mobiladas	com	estas	peças,	seguindo	a	organização	

interior	apontada	no	Mensário.	O	mobiliário	popular	Alentejano	teve	nesta	época	uma	grande	procura	e

visibilidade,fosse	por	gosto	pessoal,	por	preferência	regional	ou	simplesmente	porque	eram	as	guias	que

o	Mensário	apontava.

O	Mobiliário	Popular	Alentejano	estava	desta	forma	presente	em	todos	os	momentos	e	locais	da	vida	pública	

e	privada,	«a	sua	importância	é	de	ontem,	é	de	hoje,	é	de	amanha.	É	o	ambiente	limitado	que	acompanha	

sempre	o	homem	centro	da	sua	actividade,	desde	o	trabalho	à	vida	de	família,	ponto	de	apoio	para	o	

descanso	 e	 para	 a	 doçura	 do	 lar,	 reduto	 superior	 para	 onde	 convergem	 todos	 os	 interesses	 humanos

que	fazem	distingui-lo.69»

66	 Criadas	 em	 1933,	 por	 decreto-lei,	 tinha	 como	 objectivo	 principal	 a	 organização	 corporativa	 do	 trabalho	 rural,	 durante	 o	 regime	 do	 Estado	 Novo.
Actualmente	 funcionam	 fundamentalmente	como	associações	 locais	 com	fins	 sociais	e	 culturais.	Ao	 logo	dos	 tempos	os	objectivos	e	 fundamentos	 foram
sofrendo	alterações,	contudo,	a	premissa	que	se	manteve	inalterada	foi	a	cooperação	social	e	o	trabalho	em	prol	da	comunidade	em	que	se	insere.
67	 Criado	 em	 1945,	 foi	 uma	 publicação	 criada	 com	 o	 intuito	 de	 acompanhar	 as	 actividades	 das	 Casas	 do	 Povo,	 um	 espaço	 jornalístico	 difusor
da	 retórica	 rural	 mais	 exacerbada.	 Os	 artigos	 eram	 redigidos	 numa	 linguagem	 cuidada	 e	 pouco	 acessível	 à	 população	 em	 geral,	 funcionavam
como	elo	de	ligação	entre	o	poder	central	e	as	localidades	rurais,	entre	a	doutrina	e	a	prática.	O	Mensário	não	se	destinava	somente	aos	sócios	efectivos
das	Casas	do	Povo	mas	também	aos	dirigentes.	Foi	um	veículo	teórico	de	disciplinação	do	meio	rural.	Abordavam-se	os	mais	diversos	temas,	 tais	como,
a	lavoura,	a	maternidade,	a	música,	a	religião,	a	meteorologia,	as	adivinhas	e	os	contos.	Graficamente	eram	publicações	bastante	trabalhadas	e	cuidadas.
68	in	Mensário	das	Casas	do	Povo,	nº1.	Pp.	35
69	in	Ruralia	-	A	Habitação	Tradicional.	Mensário	das	Casas	do	Povo,	nº	16.	Pp.10

57



Tipologias,	Cores	e	Utilizações

No	 Mobiliário	 Popular	 Alentejano	 encontramos	 reflectido,	 quase	 na	 sua	 totalidade,	 a	 ruralidade,	

simplicidade	e	ingenuidade	características	da	região	e	do	Homem	de	onde	tem	origem.	A	simplicidade

e	 genuinidade	 do	 povo	 Alentejano	 são	 transmitidas	 claramente	 em	 cada	 peça,	 através	 das	 linhas

formais,	 do	 material	 e	 da	 decoração,	 ou	 ausência	 desta.	 Relativamente	 à	 decoração	 ou	 pintura

das	 peças,	 podemos	 encontrar	 três	 modalidades	 distintas:	 a	 pintura	 em	 cor	 única	 e	 opaca,	 nestes

casos	 as	 cores	 primordiais	 são	 o	 azul,	 vermelho,	 verde	 ou	 castanho	 escuro;	 a	 decoração

das	 peças	 através	 da	 introdução	 de	 elementos	 vegetais	 minuciosamente	 pintados	 ou	 a	 ausência

total	de	qualquer	cor,	adoptando	a	peça	a	cor	natural	da	madeira	de	que	é	produzida.

Denominados	 popularmente	 como	Trastes,	 os	 móveis	 populares	Alentejanos	 podem	 ser	 divididos	 em

três	grupos	distintos:	Móveis	de	Arrumação;	Móveis	de	Sentar	e	de	Comer	e	Móveis	de	Dormir.

Estes	móveis	estão	directa	e	exclusivamente	relacionados	com	a	finalidade	a	que	se	destinam,	ao	uso	

específico	 que	 desempenham	 na	 economia	 doméstica	 ou	 familiar,	 desta	 forma,	 a	 sua	 função	 é	 a	 sua	

grande	mais-valia,	bem	como,	o	motivo	pelo	qual	são	produzidos	e	inseridos	no	meio	doméstico.	Estas	peças

	 são	projectadas	de	 forma	a	 ser	úteis	ao	maior	número	possível	de	utilizadores,	o	espaço	em	que	 se	

inserem	na	habitação,	é	por	norma	sempre	o	mesmo	em	qualquer	habitação,	não	variando	consoante

gostos	pessoais.

Móveis	de	Arrumação	

Tiveram	origem	na	Arca,	a	qual	era	utilizada	inicialmente	como	local	de	armazenamento	de	cereais	ou

roupasFig.	15,	como	meio	de	transporte	de	bens	e	valores	no	dorso	dos	animais	ou	até	como	local	para

dormir.	Este	móvel	sofreu,	ao	longo	dos	tempos,	profundas	evoluções	no	que	respeita	às	diversas	aplicações

e	 utilidades	 que	 lhe	 eram	 conferidas,	 servindo	 de	 base	 para	 a	 constituição	 de	 outras	 peças,	 caso

do	aparador,	do	armário	ou	da	cómoda.	Estas	três	móveis	passam	a	substituir	a	arca	rústica,	exercendo	

grande	influência	e	preponderância	no	seio	doméstico	das	famílias	mais	abastadas.

Fig.	15	-	Arca	da	Roupa,	Mobitral.
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As	 Arcas	 eram	 o	 cofre	 do	 lar,	 nelas	 eram	 guardados	 os	 objectos	 mais	 importantes,	 o	 dinheiro,	 as

jóias,	os	valores	da	família.	No	que	respeita	aos	materiais,	eram	produzidas	em	madeira	de	pinho,	freixo,

nogueira	 ou	 azinho,	 à	 excepção	 daquelas	 que	 pertenciam	 às	 famílias	 mais	 abastadas,	 as	 quais	 eram

produzidas	 em	 madeiras	 mais	 ricas,	 por	 vezes	 exóticas,	 com	 ferragens	 em	 bronze	 ou	 prata	 e	 ricas	

decorações	renascentistas	e	embutidos	em	marfim	e	prata.

A	 Arca	 Rústica	 alentejana	 não	 tem	 pés	 próprios,	 a	 sua	 base	 apoia	 directamente	 no	 pavimento,	

independentemente	 dos	 objectos	 que	 guarda	 ou	 do	 local	 que	 se	 insere.	 Estes	 aspectos	 só	 são	

preponderantes	ao	nível	formal	da	arca,	no	que	respeita	à	forma	interior	e	à	decoração	pictórica	exterior.

Eram	 dotadas	 de	 uma	 tampa	 levadiça,	 convexa	 ou	 recta,	 fixa	 na	 parte	 de	 trás	 por	 dobradiças

em	ferro.	Na	frente	era	introduzido	um	batente	em	ferro,	fixo	na	tampa,	que	encaixava	na	fechadura,

a	 qual	 se	 encontrava	 encrostada	 no	 corpo	 da	Arca.	 O	 espelho	 da	 fechadura	 podia	 ser	 redondo,	 oval,

rectangular	ou	em	forma	de	coração.	Algumas	arcas	eram	compostas	por	asas	laterais	que	auxiliavam

a	mobilidade	da	peça.

As	 Arcas	 do	 PãoFig.	 16	 as	 mais	 simples	 e	 que	 se	 destinavam	 ao	 armazenamento	 de	 cereais,	 eram		

introduzidas	divisórias	interiores,	de	forma	a	possibilitar	o	armazenamento	de	vários	tipos	de	cereais.	

Normalmente	encontravam-se	na	arrecadação	da	casa	devido	ao	tipo	de	bens	que	guardavam	e	eram

deixadas	da	cor	natural	da	madeira,	sem	qualquer	tipo	de	ornamentação.	No	caso	das	Arcas	da	Roupa,	

inseriam-se	 no	 quarto	 e	 eram	 pintadas	 de	 cor	 única,	 na	 maioria	 das	 vezes	 em	 tons	 escuros	 –	

castanho,	azul	ou	verde.	A	Arquinha	de	Costura,	composta	por	uma	tampa	com	duas	dobradiças	e	uma

pequena	 aba	 envolvente,	 tinha	 o	 seu	 interior	 compartimentado,	 de	 forma	 a	 organizar	 os	 diversos	

objectos	 necessários	 à	 costura.	 Geralmente	 pintadas	 em	 vermelho,	 azul	 ou	 branco	 e	 decoradas	 por	

pequenas	folhas	de	aloendro.

Fig.	16	-	Arca	do	Pão,	Colecção	Privada.
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Além	 das	 arcas	 que	 se	 destinavam	 ao	 uso	 doméstico,	 existiam	 também	 as	 denominadas	 Arcas	

Encoiradas,	 que	 surgiram	 de	 forma	 a	 colmatar	 a	 necessidade	 de	 transporte	 de	 bens,	 na	 época	

em	 que	 as	 deslocações	 se	 faziam	 exclusivamente	 em	 cavalos,	 mulas	 ou	 burros.	 Estas	 arcas	 eram	

na	 sua	 essência,	 leves	 caixas	 de	 madeira	 revestidas	 a	 couro	 cru.	 A	 sua	 denominação	 deve-se	 ao	

revestimento,	 o	 qual	 funcionava	 como	 meio	 de	 protecção	 da	 superfície	 face	 a	 diversos	 agentes,	

tais	como,	a	chuva,	a	humidade	e	o	calor.	A	tampa	que	a	compunha	era	convexa,	as	faces	pragueadas

com	 taxas	 de	 latão	 amarelo	 de	 dois	 tamanhos,	 que	 se	 desenvolviam	 em	 diversos	 elementos	 que	

ornamentavam	e	 sustentavam	o	 revestimento.	Eram	dotadas	de	uma	 fechadura,	de	 forma	a	proteger

os	bens	que	se	transportavam	no	interior.	Quando	se	encontravam	no	interior	do	ambiente	doméstico,

eram	inseridas	no	quarto	do	chefe	de	família,	pois	era	nela	onde	se	encontravam	os	bens	mais	preciosos.

A	 Cómoda	 tinha	 como	 principal	 utilidade	 guardar	 ou	 acomodar	 os	 objectos	 de	 uso	 regular,	

nomeadamente,	 vestuário,	 atoalhados	 e	 adornos.	 Surge,	 como	 já	 mencionado,	 da	 evolução	 da	 arca,	

onde	 lhe	 são	 associadas	 gavetas	 e	 gavetões,	 dada	 a	 sua	 função	 específica.	 Não	 é	 um	 móvel	 popular	

Alentejano	de	origem,	os	primeiros	relatos	da	sua	existência	em	território	nacional	datam	do	século	XVIII,

tendo	tido	origem	em	França,	por	volta	de	1708,	contudo	a	sua	utilização	diversificou-se	bastante	pelas	

suas	características	funcionais,	ornamentais	e	decorativas,	sendo	utilizada	maioritariamente	nos	 lares	

da	classe	média	rural	e	dos	abastados	lavradores	alentejanos.	É	um	móvel	de	ostentação,	direcionado	para	a	

casa	burguesa	da	vila	ou	da	cidade.	Podia	também	ser	encontrada	com	o	seu	tocador	de	pequena	gaveta	

e	espelho.

O	Armário	 é	 um	 dos	 trastes	 mais	 curiosos	 devido	 à	 utilidade	 funcional	 que	 representava	 no	 interior

doméstico,	 pela	 evolução	 que	 sofreu	 ao	 longo	 dos	 tempos	 e	 pelas	 tipologias	 às	 quais	 deu	 origem.

Localizados	 na	 cozinha,	 tinham	 como	 principal	 função	 guardar	 os	 pratos,	 a	 almotolia	 de	 azeite,

a	 garrafa	 do	 vinagre	 e	 outros	 utensílios	 de	 cozinha,	 podendo	 ser	 também	 utilizado	 como	 suporte

expositivo	 de	 peças	 em	 cobre	 ou	 estanho.	 O	 armário	 popular	 alentejano	 destina-se	 à	 organização,

armazenamento	e	exposição	de	utensílios	de	cozinha,	utilizados	diariamente.

Fig.	17	-	Armário,	Mobitral,	2010.
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O	 Armário	 rústicoFig.	 17	 era	 composto	 por	 dois	 módulos,	 cada	 um	 deles	 dotado	 de	 duas	 portas.	 O	

módulo	 superior,	 envidraçado	 e	 dividido	 por	 uma	 prateleira,	 na	 qual	 eram	 inseridos	 camarões	 em

ferro	 para	 suporte	 de	 chávenas.	 O	 módulo	 inferior	 era	 fechado,	 com	 moldura	 lisa	 e	 almofadada

com	losangos	ou	rectângulos	nas	duas	portas.	É	comum	encontrar	este	móvel	pintado	em	tons	escuros,

tais	 como,	 o	 castanho,	 verde	 ou	 vermelho	 escuro.	 Do	 Armário,	 derivam	 algumas	 tipologias

de	mobiliário,	das	quais	destacamos,	pela	sua	especificidade	 funcional,	 física	e	cultural,	a	Cantareira,

a	Cantoneira	e	a	Estanheira.

A	 Cantareira,	 cujo	 nome	 tem	 origem	 na	 função	 que	 desempenha	 e	 nos	 objectos	 que	 sustenta,	 o

cântaro.	Geralmente	encontrava-se	encostada	a	uma	das	paredes	da	cozinha.	O	topo	deste	móvel	é	uma

superfície	plana	em	que	existem	perfurações	circulares,	que	funcionavam	para	a	colocação	dos	cântaros,

a	sua	base	é	aberta.	Móveis	simples,	desprovidos	de	qualquer	função	decorativa,	encontrando	importância

e	preponderância	nos	aspectos	utilitários	que	desempenhava.

A	CantoneiraFig.	18	 é	um	armário	de	 forma	 triangular,	 que	 se	 inseria	nos	 recantos	desenvolvidos	pelas	

paredes	 das	 divisões,	 como	 forma	 de	 rentabilizar	 o	 espaço.	 Ao	 nível	 funcional,	 desempenhava	 na	

sua	essência	as	mesmas	funções	que	um	armário.	É	das	peças	mais	características	da	mobília	popular	

Alentejana,	marcando	presença	na	maioria	das	habitações	rurais,	geralmente,	na	cozinha,	na	despensa	ou	na

casa	da	frente.	Formava-se	por	dois	módulos,	à	semelhança	do	armário.	O	módulo	inferior	era	geralmente

Fig.	18	-	Cantoneira,	Mobitral,	2011.
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fechado	com	duas	portas	de	madeira	almofadas	e	raramente	com	vidraças,	o	interior	era	dividido	por	

uma	prateleira	que	se	destina	especialmente	à	arrumação	e	organização	da	louça	de	mesa	de	utilização

diária.	O	módulo	superior	podia	ser	aberto	ou	fechado	com	duas	portas	envidraçadas,	tal	como	acontecia

com	o	módulo	 inferior,	 também	este	dividido	por	uma	prateleira,	a	qual	 funcionava	como	 suporte	de	

copos,	 chávenas,	 pires	 e	 travessas.	 Nesta	 prateleira	 superior,	 como	 ocorre	 no	 armário,	 podiam	 ser	

fixados	camarões	em	ferro	que	funcionavam	como	suporte	decorativo	de	chávenas.	As	cantareiras	eram	

tradicionalmente	produzidas	em	madeira	de	pinho	e	pintadas	em	tons	escuros,	como	o	castanho,	o	verde	ou

o	vermelho.

A	EstanheiraFig.	19	 é	um	móvel	bastante	característico	na	decoração	da	habitação	popular	Alentejana,

sendo	 por	 isso	 bastante	 preponderante	 no	 mobiliário	 popular.	 Funcionava	 como	 suporte	 expositivo

de	 louças	 em	 estanho,	 aspecto	 do	 qual	 deriva	 o	 seu	 nome.	 Formado	 por	 uma	 estrutura	 rectângular

em	pinho,	composta	por	três	prateleiras,	que	era	suspensa	na	parede	a	alturas	variáveis.	O	topo	e	a	base	

da	 estrutura	 terminavam	 com	 um	 alçado	 recortado	 de	 forma	 ornamentativa.	 É	 comum	 encontrar

estas	peças	pintadas	em	cor	única	a	vermelho,	verde	ou	azul.

Fig.	19	-	Estanheira,	Mobitral.

62



Móveis	de	Sentar	e	de	Comer

Os	 Móveis	 de	 Sentar	 são	 talvez	 os	 mais	 característicos,	 compostos	 fundamentalmente	 pela	 Cadeira,

peça	emblemática	do	Mobiliário	Popular	Alentejano,	pelo	Cadeirão	e	pelo	Banco.	De	utilização	interior

e	exterior,	são	úteis	ao	homem	rústico	em	diversos	momentos	do	seu	quotidiano,	seja	no	repouso	após	o	

trabalho,	no	convívio	com	os	pares	ou	no	conforto	à	refeição.

A	 utilização	 da	 CadeiraFig.	 20	 generalizou-se	 rapidamente	 na	 região	 do	 sul	 do	 país,	 de	 dimensões	 e

densidade	 menores	 de	 forma	 a	 facilitar	 a	 sua	 mobilização,	 é	 utilizada	 tanto	 ao	 ar	 livre	 como

no	interior	da	habitação.	No	Alentejo	rural	era	comum,	nas	noites	e	finais	de	tarde	de	verão,	ver	mulheres

de	 todas	as	 idades,	às	portas	umas	das	outras,	 sentadas	em	cadeiras,	a	 socializar	ou	 simplesmente	a	

sentir	a	brisa	fresca.

A	 cadeira	 popular	 Alentejana	 procura	 adaptar-se	 aos	 utilizadores,	 ao	 nível	 das	 dimensões	 físicas,

do	 género	 e	 da	 idade,	 existindo	 por	 isso	 uma	 enorme	 diversidade	 e	 variedade	 no	 que	 respeita	 a	

dimensões	e	utilizações.	A	adequação	funcional,	bem	como	a	elegância	harmoniosa	das	linhas	e	o	seu

colorido	decorativo,	tornam	esta	peça	na	peça	mais	emblemática	do	Mobiliário	Ppopular	Alentejano.

Se	é	certo	que	os	móveis	existem	de	forma	a	dar	resposta	às	necessidades	crescentes	dos	seus	utilizadores

e	a	lhes	conferir	conforto,	neste	caso,	a	cadeira	popular	Alentejana	procura	cumprir	ao	mais	completo

nível	 estas	 premissas,	 isto	 porque	 é	 a	 peça	 de	 mobiliário	 que	 está	 presente	 em	 todos	 os	 momentos

da	vida	quotidiana	do	Homem	rural,	mais	do	que	qualquer	outra	peça.

Fig.	20	-	Cadeira	pertencente	à	Colecção	MADE.
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A	cadeira	popular	Alentejana	pode	ser	encontrada	em	três	versões,	a	cadeira	alta,	a	baixa	e	a	infantil.	

A	cadeira	alta	é	geralmente	utilizada	por	adultos,	as	suas	dimensões	são:	45	cm	de	altura	das	costas	

e	 42	 cm	 de	 altura	 dos	 pés,	 o	 assento	 tem	 34	 cm	 de	 largura	 junto	 às	 costas	 e	 46	 cm	 de	 largura	

na	frente.

A	 cadeira	 baixa	 ou	 de	 costura	 é	 utilizada	 sobretudo	 por	 mulheres	 ou	 idosos,	 em	 diversos	 momentos	

quotidianos	como	à	lareira,	na	rua	enquanto	se	costura	ou	socializa,	ou	no	quarto	de	cama,	nos	momentos

de	doença.

A	cadeira	 infantil	adopta	vários	 tamanhos,	consoante	as	diversas	 idades.	Eram	 levadas	para	a	escola

ou	 para	 a	 aprendizagem	 da	 costura,	 em	 casa	 eram	 usadas	 à	 mesa	 quando	 se	 alimentava	 a	 criança.

Algumas	cadeiras	 infantis	têm	a	particularidade,	além	da	natural	redução	das	dimensões,	da	inserção

de	 uma	 travessa	 inferior	 na	 qual	 a	 criança	 apoiava	 os	 pés.	 Além	 desta	 travessa,	 eram	 também

introduzidos	braços	laterais,	unidos	à	frente	por	uma	fita	que	assegurava	a	criança	e	a	impossibilitava

de	sair	autonomamente.	Podia	ser	encontrada,	também,	uma	abertura	circular	no	assento	que	funcionava

para	a	colocação	do	bacio.	Na	maioria,	o	assento	é	em	madeira	ou	em	buinho.

Com	 origem	 na	 cadeira,	 o	 CadeirãoFig.	 21	 surge	 como	 uma	 peça	 pesada,	 sólida,	 espaçosa	 e	 ampla.	As	

suas	características	estruturais	 limitavam	a	 sua	mobilidade,	pelo	que	 se	destinava	a	estar	 sempre	no	

mesmo	local,	não	experienciando	a	mobilidade	que	a	cadeira	popular	adopta.	A	sua	imponência	física	

reflecte	e	tem	origem	no	utilizador	a	que	se	destinava,	a	pessoa	mais	 idosa	da	família	ou	com	maior	

respeitabilidade.	 É	 um	 móvel	 de	 esquadria	 robusta,	 costas	 com	 espaldar	 em	 escada,	 dotada	 de	 duas

travessas	rectilíneas,	simples	ou	recortadas.	Assenta	em	quatro	pés	direitos,	de	secção	quadrada	e	arestas	

vivas,	 ligados	 dois	 a	 dois	 por	 travessas	 horizontais.	 É	 composto	 por	 dois	 braços,	 que	 podem	 ser

acotovelados	ou	em	declive.	O	assento	é	normalmente	em	buinho.	Quando	pintados,	seguem,	por	norma,

a	paleta	cromática	dos	restantes	móveis	dos	quais	fazem	parte.

Fig.	21	-	Cadeirão	pertencente	à	Colecção	da	Casa	do	Povo	de	Peroguarda,	década	de	1960.
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O	 Banco	 é	 talvez	 o	 mais	 simples,	 rústico	 e	 grosseiro	 Móvel	 Popular	 Alentejano.	 Constituído	 por

uma	 fina	 placa	 de	 azinho	 ou	 pinho,	 de	 forma	 quadrada	 ou	 rectangular,	 apoiava-se	 sobre	 quatro	 pés	

de	 secção	 quadrada,	 embutidos	 ou	 pregados	 no	 assento.	 Raramente	 lhe	 era	 introduzida	 qualquer

cor,	ficando	normalmente	da	cor	natural	da	madeira.

Existem	duas	versões	deste	móvel,	o	banco	individual	e	o	banco	colectivo,	para	três	ou	quatro	pessoas.	

O	banco	colectivo	tinha	braços	laterais	e	costas,	as	quais	se	formavam	a	partir	de	uma	ou	duas	traves	

horizontais,	 pregadas	 na	 haste	 que	 deriva	 dos	 pés	 traseiros.	 O	 banco	 colectivo,	 no	 que	 respeita	 à	

introdução	de	cor,	difere	do	banco	 individual,	pois	era	comum	ser	encontrado	pintado,	de	cor	única	e	

em	tons	escuros.	A	sua	resistência,	esquadria	e	leveza	tornavam	fácil	a	sua	mobilidade,	pelo	que	a	sua

utilização	é	 ajustável	 às	 necessidades	 do	 utilizador,	 contudo	quando	 inserido	 no	 interior	 do	 ambiente	

doméstico,	 por	 norma	 encontrava-se	 junto	 às	 paredes,	 encostados.	 Existe	 também	 uma	 segunda	

tipologia	de	banco	colectivo,	o	tradicional	Banco	de	Taberna.	Um	banco	simples,	sem	encosto	ou	braços,

de	linhas	rectas,	que	se	apoia	em	duas	placas	da	largura	do	assento,	com	uma	trave	horizontal	a	meio	das

placas,	como	forma	de	sustentação	da	peça.	Geralmente,	não	lhe	era	introduzida	qualquer	cor,	ficando

desta	forma,	da	cor	natural	da	madeira.

A	 MesaFig.	 22	 desde	 os	 tempos	 mais	 remotos,	 é	 palco	 de	 confraternização	 entre	 as	 gentes,	 é	 local	 de	

convívio,	de	partilha	de	experiências	e	de	vivências,	é	nela	que	a	família	se	encontra	após	um	intenso	dia	

de	trabalho	e	partilha	o	seu	dia	ou	discute	os	problemas,	no	contexto	popular	alentejano	não	é	excepção.

A	 mesa	 popular	 Alentejana	 diverge	 bastante	 no	 que	 se	 refere	 ao	 formato	 e	 às	 utilizações.	 A

Mesa	 Alta,	 de	 tampo	 quadrado	 ou	 rectângular,	 apoia-se	 em	 quatro	 pés	 de	 secção	 quadrada

e	arestas	vivas,	com	travessas	de	união	entre	si.	Pode	ser	composta	por	uma	ou	mais	gavetas	frontais,

as	 quais	 não	 possuem	 fechadura.	 Geralmente	 encontravam-se	 colocadas	 no	 local	 das	 refeições,	

funcionando	portanto	como	apoio	à	refeição.	As	mais	rústicas	ficavam	da	cor	natural	da	madeira,	mas

Fig.	22	-	Mesa	Alta,	pertencente	a	coleccionador	privado.
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é	comum	encontrá-las	pintadas	em	tons	escuros,	tais	como,	o	castanho,	verde	ou	azul.

A	 Mesa	 com	 Abas	 tem	 origem	 na	 mesa	 alta,	 pois	 adopta	 as	 mesmas	 dimensões,	 funcionalidade	 e	

localização	no	interior	doméstico.	Podia	ser	de	tampo	redondo	ou	rectangular,	diferindo	da	mesa	alta

pela	associação	de	abas	 laterais	que	permitem	ao	utilizador	aumentar	ou	 reduzir	as	 suas	dimensões,	

consoante	 o	 gosto	 ou	 as	 necessidades.	A	 base	 em	 que	 se	 apoiava	 o	 tampo	 era	 rectangular,	 formada	

na	parte	frontal	por	armações	que	permitiam	a	sustentação	e	abertura	das	abas,	nas	laterais	é	frequente	

a	 introdução	 de	 gavetas.	 A	 introdução	 da	 tinta	 ia	 de	 encontro	 aos	 restantes	 móveis	 que	 existiam	

na	habitação.

A	Mesa	Baixa	 localizava-se	na	cozinha,	 funcionando	como	móvel	de	apoio	à	cozinha.	Dotada	de	uma

pequena	 gaveta,	 com	 puxador	 em	 botão,	 era	 quase	 de	 exclusiva	 utilização	 feminina.	 Pode	 ser

encontrada	 em	 madeira	 de	 pinho,	 azinho	 ou	 freixo,	 quando	 lhe	 era	 introduzida	 cor,	 geralmente

predominavam	os	tons	escuros	como	o	castanho	e	o	verde.

Móveis	de	Dormir

Os	Móveis	de	Dormir	ou,	mais	concretamente,	a	CamaFig.	23		tal	como	a	conhecemos	actualmente,	tiveram	

grande	desenvolvimento	e	vulgarização	no	século	XVIII.	A	cama	era	frequentemente	mencionada	em	

testamentos	ou	doações,	era	um	objecto	muito	preponderante	e	valioso,	daí	a	sua	passagem	de	geração	

em	 geração.	 O	 momento	 em	 que	 esta	 peça	 passou	 a	 pertencer	 ao	 leque	 de	 móveis	 que	 compõem	 o	

mobiliário	Alentejano,	 mesmo	 nas	 famílias	 menos	 abastadas,	 é	 de	 difícil	 determinação.	 Existem	 três

tamanhos	 tradicionais,	 nos	 quais	 podemos	 encontrar	 a	 cama	 popular	 Alentejana,	 designam-se

como:	cama	de	casal,	cama	de	pessoa	e	meia	e	cama	de	uma	pessoa.	Ao	nível	formal	ou	pictórico,	não	

existem	diferenças	entre	as	três	tipologias	de	camas,	a	sua	única	diferença	são	as	dimensões	e	o	número

de	utilizadores,	que	por	isso	mesmo,	permitem.

Fig.	23	-	Cama	de	Casal,	Mobitral.
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A	 cabeceira	 da	 cama	 é	 o	 elemento	 mais	 proeminente	 aquele	 que	 lhe	 confere	 beleza	 e	 lhe	 atribui	

imponência.	A	cabeceira	é	alta	e	recortada,	emoldurada	por	hastes	que	partem	dos	pés	e	que	terminam	de	

forma	 graciosa	 e	 ornamentativa,	 como	 acontece	 também	 nos	 pés	 do	 fundo	 da	 cama.	 Trabalhada	

pictoricamente	sob	vários	motivos,	os	quais	partem	de	um	núcleo	central	e	se	alongam	em	toda	a	superfície.

Este	 móvel,	 geralmente	 era	 pintado	 de	 branco,	 azul	 ou	 castanho,	 podendo	 ser	 também	 encontrado	

pontualmente	 em	 cor-de-rosa.	 O	 leito	 é	 bastante	 alto,	 em	 alguns	 casos,	 eram	 introduzidos	 pequenos

degraus	que	auxiliavam	a	subida.

Os	móveis	de	arrumação;	os	de	assento	e	de	comer	e	os	de	dormir,	são	talvez	os	mais	preponderantes

e	 característicos	 do	 Mobiliário	 Popular	Alentejano,	 destacamos	 aqui	 os	 modelos	 mais	 reconhecidos,

contudo	existem	muitos	outros	que	por	menor	relevância	tradicional	ou	formal	perderam	expressividade

no	 meio.	Apesar	 desta	 disparidade	 de	 importâncias,	 destacamos	 uma	 peça,	 pouco	 reconhecida,	 mas

de	enorme	particularidade	e	importância	social,	o	OratórioFig.	24.

Esta	peça	funciona	como	núcleo	de	devoção	da	casa.	Formalmente	assemelha-se	a	um	armário,	pois	é	

composto	 por	 uma	 estrutura	 de	 forma	 quadrangular,	 em	 madeira,	 com	 vidros	 laterais	 e	 duas	 portas	

envidraçadas	a	toda	a	altura.	As	portas	envidraçadas	têm	um	puxador	em	madeira	e	uma	fechadura.	Ao	

alto	 emerge	uma	 cimalha	flamejante,	 trabalhada	e	 recortada.	A	madeira	 exterior	 é	 pintada	em	 tons	

sóbrios	como	o	castanho,	o	verde	ou	o	azul,	o	interior	também	pode	ser	pintado	ou	forrado	com	papel	

decorativo	que	sugira	o	mundo	celeste.	No	interior	do	Oratório	colocam-se	as	imagens	religiosas,	que

são	 acompanhadas	 por	 flores,	 imagens	 de	 outros	 santos	 ou	 outros	 elementos	 que	 representem	 a

fé	e	a	devoção	ao	santo,	em	questão.

Fig.	24	-	Oratório,	Propriedade	da	Paróquia	de	Salvada.
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Parte	II	-	Projecto	Museológico	
Exposição	Mobiliário	Alentejano	-	Peças	com	Gente





A	Exposição	como	forma	de	valorização	do	Mobiliário	Popular	Alentejano

Num	momento	em	que	a	tecnologia	impera	e	em	que	velhos	valores	caiem	em	esquecimento,	a	tradição	e	

os	produtos	tradicionais	correm	sérios	riscos	no	que	se	refere	à	sua	permanência	no	panorama	actual.	Não	

se	pretende	que	persistam	como	meras	reminiscências	do	passado,	como	testemunhos	físicos	daquilo	que	

já	passou	e	do	que	já	fomos,	enquanto	sociedade	e	enquanto	Homem.	Pretende-se	mais	que	isso,	pretende-se	

que	sejam	testemunhos	actuais	do	que	fomos	e	do	que	poderemos	ser,	tendo	em	consideração	o	panorama	

actual	e	as	memórias	do	passado.	Pretende-se	uma	articulação	entre	passado	e	futuro,	num	presente	

instável	e	incerto.

O	 mobiliário	 popular	 Alentejano,	 tal	 como	 a	 maioria	 dos	 produtos	 artesanais	 tradicionais,	 acarreta

em	si	as	marcas	idiossincráticas	da	sua	região	e	do	Homem	que	lhe	deu	origem,	o	homem	rústico,	simples

e	ingénuo,	que	se	permite	à	influência	de	todos	os	agentes	naturais	que	o	rodeiam.

Apesar	da	 localização	geográfica	da	região	e	do	esquecimento	que	 tem	sofrido	ao	 longo	dos	 tempos,

no	que	se	refere	ao	seu	desenvolvimento,	também	no	Alentejo	se	vivem	as	influências	da	Globalização

e	 da	 euforia	 tecnológica.	 Os	 velhos	 hábitos	 e	 costumes	 têm	 sido	 perdidos	 com	 o	 decorrer	 dos

tempos.	 O	 mobiliário	 popular	 Alentejano	 antigamente	 dominava	 no	 lar	 popular,	 actualmente	 está

resignado	às	memórias,	raramente	marcando	presença	na	habitação.

É	 necessário	 mostrar	 às	 novas	 gerações	 as	 suas	 origens,	 permitir-lhes	 a	 criação	 de	 memórias	 só

suas	 ou	 só	“nossas”.	 O	 mobiliário	 popular	Alentejano	 faz	 parte	 do	 imaginário	 do	 povo	 que	 lhe	 deu

origem,	 é	 necessária	 a	 sua	 persistência	 no	 imaginário	 das	 próximas	 gerações.	 É	 fundamental

estimular	memórias	remotas,	mostrar	a	todos	aqueles	que	 já	esqueceram	estas	peças,	os	sentimentos

que	 estas	 lhes	 proporcionavam,	 um	 retorno	 ao	 passado	 para	 que	 seja	 possível	 a	 condução	 destas

peças	para	o	futuro,	construindo	um	presente	em	que	elas	marquem	presença.

«É	 necessário	 entre	 nós,	 para	 a	 elevação	 do	 viver	 do	 povo,	 pelo	 gosto	 depurado	 do	 povo	 e	 para	 o	 povo,

ressurjam	do	esquecimento	as	indústrias	caseiras	e	artísticas	da	nossa	tradição.	Preciso	é	que	o	gosto	(…)	renasça

das	cinzas,	 reacendido	de	 tradição	com	acertado	e	 renovado	vigor,	 inteligentemente	adaptado	às	necessidades	

da	época.70»

Os	 grandes	 tesouros	 da	 Humanidade	 encontram-se	 guardados	 nos	 Museus,	 tesouros	 que	 aguardam

por	 um	 público	 que	 os	 encontre	 e	 disfrute,	 que	 os	 analise	 de	 forma	 sensível	 e	 criativa.	 São	 locais

de	tensão	entre	a	mudança	e	a	permanência,	entre	o	fixo	e	o	volátil,	entre	a	diferença	e	a	identidade,

entre	memória	e	esquecimento,	entre	o	passado	e	o	futuro,	fundamentalmente.

As	 exposições	 são	 representações	 intencionais	 que	 estabelecem	 a	 articulação	 entre	 o	 visitante	 e	 os	

70	in	Nacionalização	do	Lar.	Mensário	das	Casas	do	Povo	nº8,	Pp.	8
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conteúdos	apresentados.	São	a	forma	de	influir	sobre	o	visitante,	de	modo	a	lhe	transmitir	determinada

mensagem.

As	exposições	debatem-se	com	a	 transmissão	de	valores,	através	do	discurso	expositivo	que	utilizam.

A	 aprendizagem	 que	 aspiram	 transmitir,	 ampla	 e	 exigente,	 baseia-se	 essencialmente	 na	 leitura

das	 peças	 que	 apresentam,	 as	 quais	 devem	 oferecer	 ao	 visitante,	 a	 possibilidade	 de	 descobrir	 em

si	 mesmo	 outras	 leituras	 da	 própria	 exposição,	 mas	 também	 de	 si	 ou	 do	 mundo	 que	 o	 rodeia.	 Esta	

premissa	 educativa	 e	 lúdica,	 de	 descoberta	 de	 novas	 perspectivas	 e	 de	 autoconhecimento,	 está

intrínseca	à	própria	actividade	expositiva.	Quando	os	conteúdos	apresentados	se	referem	ao	imaginário

do	visitante,	o	discurso	expositivo	ganha	ainda	mais	preponderância.

«Para	o	povo,	os	museus	etnográficos	tem	um	valor	especial	e	deles	ressaltam	precisamente	o	seu	valor	educativo.

Nos	 museus	 etnográficos	 (…)	 os	 visitantes	 sentem	 o	 que	 lhes	 é	 mostrado,	 porque	 lhes	 falam	 deles	 próprios,

porque	eles	mesmos	os	criaram,	porque	estão	ali	(…)	o	seu	passado	e	o	seu	presente	–	toda	a	sua	vida.	Desta

forma,	 sem	 se	 aperceber	 do	 verdadeiro	 valor	 que	 vê,	 nem	 dos	 ensinamentos,	 recebe	 uma	 proveitosa	 lição

pois	de	futuro,	passará	a	respeitar,	manter,	a	ufanar-se,	envaidecido,	dos	seus	costumes	e	tradições.71»

É	neste	sentido,	desta	 forma	e	com	o	propósito	de	revigorar	a	 imagem	actual	do	Mobiliário	Popular	

Alentejano,	que	se	propõe	a	criação	de	um	discurso	expositivo	que	visa	o	retorno	ao	passado,	à	memória,	

ao	 imaginário	 de	 outros	 tempos,	 para	 que	 a	 presença	 destas	 peças	 na	 actualidade	 do	 seu	 povo,	 seja	

possível.	

Pretende-se	 estimular	 a	 memória	 das	 gerações	 que	 já	 esqueceram	 estas	 peças,	 mas	 também	

introduzi-las	 no	 imaginário	 das	 gerações	 mais	 jovens,	 para	 que	 construam	 com	 elas	 novas	 memórias

e	experiências,	que	 lhes	acrescentem	algo	mais.	Mostrar-lhes	as	suas	raízes	através	do	conhecimento

destes	móveis	que	tanto	podem	discursar	sobre	o	Homem	e	a	região	em	que	tiveram	origem.

71	in	Museus	Etnográficos.	Mensário	das	Casas	do	Povo,	nº7.	Pp.	3
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	 	 	 	 Exposição	Mobiliário	Alentejano	-	Peças	Com	Gente

Inaugurou	a	5	de	Julho	de	2013	e	esteve	patente	até	15	de	Setembro	de	2013,	no	Museu	Jorge	Vieira	–	

Casa	 das	Artes72,	 a	 exposição	 Mobiliário	Alentejano	 –	 Peças	 com	 Gente.	 Esta	 exposição	 teve	 como

base	teórica	e	conceptual	todos	os	conceitos	apresentados	nos	capítulos	anteriores,	foi	na		sua	essência

o	resultado	prático	desta	dissertação.

Procurou	 apresentar	 em	 linhas	 gerais	 as	 peças	 fundamentais	 que	 compõem	 o	 Mobiliário	 Popular	

Alentejano,	com	toda	a	sua	diversidade	formal,	utilitária	e	cromática.	O	processo	de	selecção	das	peças

foi	 um	 trabalho	 exaustivo	 na	 procura	 de	 peças	 quereflectissem	 a	 essência	 do	 Mobiliário	 Popular	

Alentejano	e	que	reunissem	as	condições	necessárias	para	a	sua	apresentação	ao	público.

As	 Casas	 do	 Povo	 Alentejanas	 desempenharam,	 na	 história	 desta	 tipologia	 de	 mobiliário,	 um

importante	 papel,	 pois	 por	“imposição”	 governamental,	 todas	 as	 Casas	 do	 Povo	 do	 Alentejo	 foram

mobiladas	com	estas	peças	típicas	e	populares.

«Para	não	termos	grandes	exigências	que	muito	afectariam	a	economia	e	as	dotações	das	Casas	do	Povo,	serão	de	

aconselhar,	principalmente	quando	se	trate	de	regiões	do	sul	do	país,	as	graciosas	mobílias	alentejanas,	animadas	

pelo	 colorido	 e	 apetecidas	 pelo	 conforto.	Além	 disto,	 são	 úteis	 nos	 problemas	 da	 arrumação	 e	 atraentes	 pelo	

quadro	colorido	que	oferecem.

As	noites	de	inverno	reclamam	aquecimento	e,	para	tanto,	lá	existem	as	camilhas	com	a	sua	brazeira	de	cobre	a

crepitar,	luminosa	e	ardente	na	penumbra	da	casa.	Os	escaparates	da	louça,	facilmente	transportáveis	em	estantes

de	livros,	as	graciosas	mesas	pintalgadas	de	flores	sobre	fundo	escarlate,	azul	ferrete	ou	verde	ervilha.73»

Esta	 imposição	 levou	 a	 que	 a	 presença	 do	 mobiliário	 popular	 alentejano	 persista	 ainda	

imponentemente	 nestes	 espaços,	 alguns	 já	 ao	 abandono	 e	 inutilizados,	 tornando-os	 locais	 de	 eleição	

para	 a	 procura	 de	 conteúdos.	Existem	ainda	 nestes	 espaços	 em	quantidade	 e	 abundante	 diversidade,

peças	que	 representam	não	 só	a	 tipologia	de	mobiliário	em	que	 se	 inserem,	mas	 também	as	marcas

da	 passagem	 do	 tempo,	 das	 vivências	 e	 utilizações	 que	 sofreram.	 São	 peças	 que	 acarretam	 em	 si	

a	 passagem	 do	 tempo,	 peças	 marcadas	 pelas	 múltiplas	 utilizações	 e	 utilizadores	 ao	 longo	 de	

décadas	de	utilização.	Desta	forma,	as	casas	do	povo	das	freguesias	rurais	circundantes	a	Beja	mostraram-se

uma	 importante	 fonte	 de	 recursos	 no	 que	 se	 prende	 à	 pesquisa	 dos	 conteúdos	 a	 expor,	 além	 dos	

Museus	Municipais	e	das	colecções	particulares

Em	todos	os	locais	visitados,	quer	existisse	ou	não,	probabilidade	de	empréstimo	para	a	inserção	futura	no	

contexto	expositivo,	foi	feito	o	levantamento	fotográfico	(Anexo	1).	No	que	se	prende	com	a	informação	das	

72	 Museu	 Jorge	 Vieira	 –	 Casa	 das	 Artes	 –	 Localiza-se	 no	 nº	 33	 da	 Rua	 do	 Touro,	 em	 Beja.	 Integra	 parte	 do	 espólio	 que	 o	 escultor	 Jorge	
Vieira	doou		à	Câmara	Municipal	de	Beja,	em	1994.	Inaugurou	em	Maio	de	1995,	num	edifício	do	centro	histórico	da	cidade,	que	funcionou	como	casa	de	
habitação	e,	 imediatamente	antes	da	sua	adaptação	a	espaço	museológico,	espaço	comercial	na	área	da	restauração,	a	Casa	das	Artes,	origem	do	nome	
que	conserva	actualmente.
73	in	Mobiliário	e	Adorno.	Mensário	das	Casas	do	Povo,	nº10.	Pp.	13

73



peças,	relativamente	aos	anos	de	produção	e	autor,	não	foi	possível	aferir	de	forma	fidedigna	e	correcta,

na	maioria	dos	casos.	

Nas	Casas	do	Povo	rurais,	a	informação	perdeu-se	ao	longo	dos	anos,	não	existindo	registo	das	peças,

apenas	a	informação	relativamente	às	quantidades,	no	inventário	das	instituições,	os	quais	desprovidos

de	 qualquer	 referência	 às	 datas.	 No	 que	 se	 refere	 às	 peças	 de	 particulares,	 é	 possível	 aferir	 datas

aproximadas,	 tendo	 em	 conta	 a	 memória	 dos	 proprietários	 actuais,	 os	 quais	 herdaram	 as	 peças	 de

familiares,	mais	uma	vez,	a	correcta	confirmação	destes	elementos	não	foi	possível.	Nas	peças	existentes

em	 Museus	 foi	 possível	 identificar	 datas,	 contudo	 os	 autores	 permanecem	 anónimos.	 Desta

forma,	 a	 análise	 de	 todos	 os	 elementos	 foi	 feita	 de	 forma	 bastante	 empírica,	 tendo	 como	 base

de	fundamentação	a	análise	visual	e	os	conteúdos	assimilados	no	estudo	bibliográfico.

O	 título	 da	 Exposição,	 Mobiliário	Alentejano	 –	 Peças	 com	 Gente,	 teve	 origem	 na	 premissa	 de	 que	 o	

Mobiliário	Popular	Alentejano	é	o	reflexo	do	homem	que	as	produz,	que	as	constrói,	que	as	cria	e	usa

em	 todos	 os	 momentos	 importantes	 da	 sua	 existência.	 O	 título	 provém	 da	 ideia	 de	 que	 estas	 peças	

levam	consigo	a	história	e	as	vivências	das	gentes	que	as	usou	e	que	as	criou,	os	 seus	costumes	e	os	

seus	hábitos.

As	peças	a	expor	foram	selecionadas	segundo	o	mote	que	gerou	o	título	da	exposição.	Procuraram-se

peças	 que	 reflectissem	 tanto	 as	 vivências	 públicas,	 como	 as	 do	 foro	 privado	 e	 doméstico.	 No	 que	 se	

prende	com	a	preservação	das	mesmas,	privilegiou-se	aquelas	que	 se	mantiveram	fieis	aos	materiais

originais,	que	permitem	a	visualização	das	vivências	e	da	passagem	de	décadas	de	história.	As	peças	

que	foram	alvo	de	restauro,	a	nível	estrutural	e	pictórico,	assumem	um	aspecto	límpido	e	novo,	o	que	

contraria	 as	 premissas	 defendidas	 no	 processo,	 a	 sua	 inserção	 no	 espaço,	 devido	 à	 imagem	 que	

transmitem,	 bloquearia,	 a	 imaginação	 de	 quem	 as	 observa,	 não	 permitindo	 a	 sua	 correcta

contextualização	temporal.

Desta	 forma,	 para	 a	 inserção	 no	 espaço	 expositivo,	 foram	 eleitas	 as	 peças	 que	 estivessem	 bem	

preservadas	 e	 que	 se	 mantivessem	 fiéis	 aos	 materiais	 originais.	 Peças	 que	 reflectem	 a	 passagem	 do

tempo	e	a	sua	persistência	temporal	no	meio	em	que	se	inserem,	peças	que	acarretam	em	si	a	patine74		

do	 tempo	e	das	histórias	que	 viveram,	peças	em	que	o	florido	dos	assentos	e	dos	apoios	 se	mostram	

gastos	pela	utilização	das	gentes,	as	bases	sem	brilho,	os	vislumbres	pontuais	da	madeira	em	locais	que	

a	 tinta	 outrora	 existia.	 Foram	 selecionadas	 peças	 que	 efectivamente	 tiveram	 gente.	 As	 gentes	 que	

as	usava.

74	Pátina	(do	Francês	Patine)	-	Carbonato	de	cobre	que	se	forma	nas	estátuas	e	medalhas	de	bronze.
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 O	Local

O	Museu	Jorge	Vieira	–	Casa	das	Artes,	em	Beja,	local	que	acolheu	a	exposição,	é	um	espaço	cultural	

que	integra	parte	do	espólio	artístico	que	o	escultor	Jorge	Vieira75		doou	ao	Município	de	Beja.	É	um	local	

profundamente	marcado	pela	obra	do	artista,	tendo	como	missão	a	preservação	da	memória	do	escultor

e	da	sua	obra.

O	Museu	Jorge	Vieira,	apesar	da	sua	temática	principal,	promove	um	trabalho	unilateral	na	valorização

e	 dinamização	 da	 arte,	 na	 cidade	 de	 Beja,	 através	 da	 mostra	 e	 divulgação	 do	 trabalho	 de

diversos	artistas	já	consagrados	e	de	jovens	artistas.	Desenvolve	regularmente	exposições	temporárias

que	vão	desde	a	escultura,	pintura	até	à	Ilustração.

É	parte	integrante	e	preponderante	do	trabalho	desenvolvido	pelo	Museu	Jorge	Vieira,	o	programa	

educativo,	o	qual	procura	fazer	a	ponte	entre	os	mais	jovens	e	as	actividades	culturais	que	se	apresentam	

nas	instalações,	através	de	palestras,	ateliers	e	workshops.	Nas	interrupções	lectivas,	o	Museu	recebe	

diversas	 crianças,	 num	 programa	 anual	 denominado	 por	 Semanas	 de	 Férias.	 Este	 programa	 procura	

dar	 resposta	 à	 necessidade	de	ocupação	das	 crianças	 num	momento	em	que	 infantários	 e	 escolas	 se	

encontram	encerrados	para	férias,	desenvolvem-se	diversos	trabalhos	plásticos	através	da	aplicação	de	

diversas	técnicas,	os	quais	têm	como	temática	o	trabalho	de	Jorge	Vieira	e	as	exposições	temporárias

que	decorrem	no	Museu.

Além	 do	 espólio	 de	 Jorge	Vieira,	 apresentado	 na	 exposição	 permanente,	 a	 temática	 expositiva	 do	

Museu	centra-se	essencialmente	em	obras	de	pintura	e	escultura.	Os	objectos	utilitários	nunca	 foram	

uma	temática	apresentada	nas	exposições	temporárias	do	Museu,	não	existindo	qualquer	relação	entre	

o	 Museu	 e	 o	 Mobiliário	Alentejano	 e/ou	 objectos	 de	 uso	 frequente.	Apesar	 desta	 aparente	 ausência	

relacional,	o	Museu	Jorge	Vieira	mostrou-se	bastante	receptivo	em	receber	este	projecto	e	em	tornar	

possível	a	sua	concretização,	dado	que	as	premissas	essenciais	do	projecto	iam	de	encontro	a	diversos	

factores,	que	são	parte	da	Missão	e	dos	objectos	do	Museu,	tais	como	a	valorização	da	cultura	local	e	dos	seus

agentes.	Esta	exposição	mostrou-se	um	desafio	em	que	todos	estiveram	dispostos	a	concretizar.	Desta

forma,	este	espaço,	pelas	suas	capacidades	físicas	e	intelectuais,	mostrou-se	o	local	ideal	para	receber

este	projecto	Museológico.

O	Museu	Jorge	Vieira	divide-se	em	dois	pisos.	No	piso	térreo	localiza-se	a	recepção,	a	sala	de	exposições

temporárias,	o	gabinete	da	direcção,	a	zona	de	arrumos,	a	sala	do	acervo,	um	pátio	de	acesso	ao	exterior

e	a	sala	de	conferências/	actividades.	No	primeiro	piso,	localizam-se	alguns	gabinetes	técnicos	e	a	sala

que	acolhe	a	exposição	permanente.

75	 Jorge	 Vieira	 (1922	 –	 1998)	 –	 Nasceu	 em	 Lisboa.	 Frequentou	 entre	 1944	 e	 1953,	 a	 Escola	 de	 Belas	 Artes	 de	 Lisboa,	 os	 cursos	 de	
Arquitectura	 e	 Escultura.	 Desenvolveu	 em	 1953	 a	 obra	 O	 Prisioneiro	 Político	 Desconhecido,	 para	 o	 concurso	 internacional	 de	 Escultura,	
promovido	 pelo	 Institute	 of	 Contemporary	Arts,	 de	 Londres,	 acabando	 por	 ser	 o	 único	 português	 selecionado	 e	 a	 sendo	 a	 sua	 obra	 exposta	 na	Tate	
Gallery.	 Fixa-se	 em	 Londres	 no	 ano	 de	 1954,	 onde	 frequenta	 a	 Slade	 School	 of	 Fine	 Arts.	 Retorna	 a	 Portugal	 dois	 anos	 depois	 e	 retoma	 a	
actividade	de	docente,	participando	também	em	inúmeras	exposições	em	Portugal	e	no	estrangeiro	e	ganha	diversos	prémios.	A	sua	relação	com	a	cidade	
de	Beja	fortalece-se	no	ano	de	1994,	quando	é	inaugurada	uma	rotunda	de	acesso	à	cidade	com	a	sua	obra	o	Prisioneiro	Politico	Desconhecido.	Doa	parte	
do	 seu	 espólio	 à	Câmara	Municipal	 de	Beja	 e	 é	 inaugurado	 o	 seu	museu	 no	 ano	 de	1995,	 o	Museu	 Jorge	Vieira	 –	Casa	 das	Artes.	Faleceu	 em	1998,	
em	Estremoz.
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O	 projecto	 expositivo	 que	 aqui	 se	 apresenta	 decorreu	 na	 sala	 de	 Exposições	 temporáriasFig.	 25	 um	

espaço	que	foi	adequado	à	prática	expositiva	à	semelhança	de	todo	o	edifício,	pois	a	construção	inicial	não	

a	 tinha	como	propósito,	no	qual	se	procurou	a	criação	de	um	ambiente	 favorável	à	prática	expositiva

e	à	consequente	preservação	dos	conteúdos	a	expor.

É	um	espaço	marcado	 arquitectonicamente,	 pelos	 tectos	 abobadados,	 pelas	 largas	 e	 brancas	 paredes

em	 taipa,	 elementos	 provenientes	 da	 arquitectura	 inicial,	 típica	 do	 centro	 histórico	 da	 cidade.

De	 forma	 a	 criar	 um	 ambiente	 neutro,	 propício	 à	 prática	 expositiva,	 foram	 inseridos	 no	 espaço	

painéis	em	tecido	que	direcionam	a	luz	solar,	impedindo	a	sua	incisão	directa	sobre	as	peças,	e	diversos

blocos	em	madeira	que	bloqueiam	as	áreas	e	as	reentrâncias	dispensáveis	ao	percurso	expositivo	e	aos

acessos	no	interior	do	museu.

Fig.	25	-	Salas	de	Exposições	Temporárias	do	Museu	Jorge	Vieira

Fig.	26	-	Tecto	de	uma	das	salas	de	Exposições	Temporárias	do	Museu	Jorge	Vieira
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No	que	se	refere	à	iluminação,	existem	duas	tipologias:	iluminação	indirecta	e	iluminação	directaFig.	27.	

A	 iluminação	 indirecta	 e	 difusa	 é	 mais	 acentuada	 numa	 das	 salas,	 encontrando-se	 encastrada

num	alçapão	entre	o	tecto	e	a	parede,	de	forma	a	criar	um	ambiente	neutro	e	acolhedor	ao	espaço.	A

iluminação	directa	encontra-se	presente	em	todo	o	espaço,	conseguida	através	de	focos	direccionados,

localizados	no	tecto	e	nas	paredes,	suspensos	em	calhas	que	permitem	a	sua	mobilidade	e	adequação

às	peças	expostas,	a	intensidade	da	luz	também	é	variável.

Fig.	27	-	Iluminação	das	salas	de	Exposição	Temporárias	do	Museu	Jorge	Vieira
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As	Peças

Definidas	as	tipologias	e	as	características	de	cada	peça	que	compõem	o	Mobiliário	Popular	Alentejano,

foi	necessário	o	levantamento	das	peças	existentes	actualmente	no	meio,	para	que	fosse	possível	a	análise,

tendo	 como	 objectivo	 a	 inserção	 no	 contexto	 expositivo.	 Foram	 analisadas	 peças	 pertencentes	 a

algumas	 das	 Casas	 do	 Povo	 rurais,	 do	 distrito	 de	 Beja;	 colecções	 particulares	 e	 a	 alguns	 Museus

de	Beja	e	Évora	cujas	colecções	permanentes	são	compostas	por	algumas	destas	peças.

Em	 todos	estes	 locais,	 quer	existisse	ou	não,	probabilidade	de	empréstimo	para	a	 inserção	 futura	no	

contexto	expositivo,	foi	feito	o	levantamento	fotográfico.	No	que	se	prende	com	a	informação	das	peças,	

relativamente	 aos	 anos	 de	 produção	 e	 autor,	 não	 foi	 possível	 aferir	 de	 forma	 fidedigna	 e	 correcta,

na	maioria	dos	casos.	

A	 exposição	 Mobiliário	Alentejano	 –	 Peças	 com	 Gente	 encontrou	 nas	 Casas	 do	 Povo	 das	 freguesias
rurais	 circundantes	 a	 Beja,	 uma	 preciosa	 reserva	 de	 artefactos	 a	 introduzir	 no	 contexto	 expositivo.
É	vasto	o	património	físico	que	existe	nestes	locais,	uns	com	maior	grau	de	preservação	que	outros,	mas

todos	dignos	representantes	das	diferentes	tipologias	de	mobiliário	em	que	se	inserem.	

Nas	Casas	do	Povo	rurais,	a	informação	perdeu-se	ao	longo	dos	anos,	não	existindo	registo	das	peças,

apenas	a	informação	relativamente	às	quantidades,	no	inventário	das	instituições,	os	quais	desprovidos

de	 qualquer	 referência	 às	 datas.	 No	 que	 se	 refere	 às	 peças	 de	 particulares,	 é	 possível	 aferir	 datas

aproximadas,	 tendo	 em	 conta	 a	 memória	 dos	 proprietários	 actuais,	 os	 quais	 herdaram	 as	 peças	 de

familiares,	mais	uma	vez,	a	correcta	confirmação	destes	elementos	não	foi	possível.	Nas	peças	existentes

em	 Museus	 foi	 possível	 identificar	 datas,	 contudo	 os	 autores	 permanecem	 anónimos.	 Desta

forma,	 a	 análise	 de	 todos	 os	 elementos	 foi	 feita	 de	 forma	 bastante	 empírica,	 tendo	 como	 base

de	fundamentação	a	análise	visual	e	os	conteúdos	assimilados	no	estudo	bibliográfico.

A	 importância	 social	 que	 caracterizou	desde	 sempre	o	Mobiliário	Popular	Alentejano	 levou	a	que	as	

peças	 fossem	 consideradas	 como	 parte	 do	 património	 familiar,	 peças	 que	 passaram	 de	 geração	 em	

geração,	que	foram	cuidadas	e	preservadas	ao	longo	dos	anos,	relíquias	dos	antepassados,	que	adoptaram,	

além	do	valor	social,	uma	enorme	importância	pessoal.	São	peças	que	fazem	parte	da	história	de	uma	região,	

de	 um	 povo,	 mas	 também	 de	 uma	 família.	 É	 possível	 encontrar	 ainda	 muitas	 peças	 pertencentes	 a	

colecionadores	particulares,	peças	que	foram	guardadas	e	preservadas	como	parte	do	património	material

e	imaterial	de	cada	família,	desta	forma,	os	colecionadores	particulares	revelaram-se	outra	importante	

fonte	de	elementos	a	expor.

Esta	 dualidade	 de	 recursos	 foi	 preciosa	 no	 que	 se	 prende	 com	 a	 diversidade	 e	 representatividade

dos	 conteúdos	 expostos,	 dado	 que	 as	 peças	 existentes	 nas	 Casas	 do	 Povo,	 tinham	 como	 objectivo

principal	 dar	 resposta	 às	 necessidades	 das	 actividades	 desses	 espaços,	 espaços	 frequentados	 pela

comunidade	 em	 que	 as	 peças	 tinham	 uma	 utilização	 colectiva	 e	 pública.	 As	 peças	 pertencentes	 a

espólios	 particulares	 sofriam	 uma	 utilização	 doméstica,	 dando	 resposta	 às	 necessidades	 da	 família
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em	 que	 se	 inseriam,	 caso	 das	 peças	 que	 auxiliavam	 as	 actividades	 domésticas.Segue-se	 uma	 breve	

apresentação	 de	 cada	 uma	 das	 peças	 inseridas	 que	 foram	 inseridas	 no	 contextos	 expositivo	 e	 que

completaram	 a	 exposição	 Mobiliário	 Alentejano	 -	 Peças	 com	 Gente.	 As	 restantes	 peças	 que	 foram

objecto	de	estudo	e	de	selecção	encontram-se	presentes	em	Anexo	I.	

A	PortaFig.	28		deve	a	sua	inserção	no	contexto	expositivo,	essencialmente	ao	facto	de	não	ser	uma	peça	

típica,		dado	que	normalmente	a	decoração	e	o	colorido	característico	do	Mobiliário	Popular	Alentejano,	

não	era	introduzido	em	portas	ou	janelas.	É	uma	peculiar	interpretação	e	adaptação	dos	motivos	florais	

típicos	alentejanos.

Fig.	28	-	Porta	e	estrutura
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O		conjunto	“Casa	de	Entrada”Fig.	29	 	é	composto	por	uma	mesa	baixa,	com	duas	gavetas	com	puxador	

metálico	e	fechadura;	duas	cadeiras	de	assento	em	madeira	e	uma	estanheira.	As	peças	foram	dispostas	em

de	forma	contextualizada,	ou	seja,	a	mesa	e	as	cadeiras	encostadas	à	parede	e	a	estanheira	suspensa

na	 parede,	 como	 acontecia	 tradicionalmente.	 Pretendia-se	 com	 esta	 disposição	 que	 o	 visitante	 o

completasse	o	conjunto,	com	apoio	à	memória	e	às	suas	experiências	pessoais.

O	rico	florido	e	o	colorido	 tradicional	são	visíveis	nas	peças,	 sendo	a	estanheira	o	único	elemento	do	

conjunto	cuja	cor	base	é	diferente,	pois	tanto	as	cadeiras	como	a	mesa	são	de	base	azul,	enquanto	que	a	

estanheira	 é	 cinza	 claro.	 Os	 elementos	 florais	 que	 ornamentam	 as	 peças,	 bem	 como	 a	 pintura	 base,

reflectem	claramente	a	passagem	do	tempo	e	as	vivências	que	as	peças	sofreram	ao	longo	de	décadas

de	existência	e	de	utilização	pública.

Fig.	29	-	Conjunto	“Casa	de	Entrada”

Fig.	30	-	Pormenor	do	Conjunto	“Casa	de	Entrada”
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O	conjunto	“Banco	de	Amassar”	Fig.	31	é	o	representante	das	peças	de	auxílio	às	tarefas	laborais,	factor	que

lhe	 confere	 preponderância	 no	 contexto	 expositivo.	 É	 notória	 a	 ausência	 de	 minucia	 e	 de	 cuidado

no	 que	 respeita	 à	 decoração	 das	 peças.	 O	 banco	 de	 amassar	 tinha	 como	 principal	 função	 o	 auxílio

à	tarefa	de	amassar	o	pão,	através	do	apoio	ao	alguidar	de	barro	em	que	se	encontrava	a	massa.	

Enquanto	traste	de	trabalho,	não	existe	qualquer	elemento	decorativo	inserido,	a	peça	foi	pintada	na	sua

totalidade	a	vermelho,	como	forma	de	preservação	da	madeira,	e	o	assento,	à	semelhança	das	cadeiras

típicas,	é	em	buinho.	No	espaço	expositivo,	de	modo	a	contextualizar	a	peça,	foram	inseridos	todos	os

elementos	 que	 normalmente	 o	 acompanhavam,	 nomeadamente,	 o	 alguidar	 em	 barro	 e	 a	 tábua	 de

tender,	em	madeira,	acessórios	fundamentais	para	a	correcta	interpretação	e	leitura	da	peça.

O	 Copeiro	 e	 Papagaio	 Fig.	 32,	 apresentados	 conjuntamente,	 exibem	 funções	 e	 decoração	 	 semelhantes,

ambos	 serviam	 de	 apoio	 a	 copos.	 Decorados	 com	 o	 florido	 típico	 e	 com	 base	 pintada

de	vermelho,	diferem	nas	dimensões,	as	quais	são	elemento	de	distinção	relativamente	à	denominação.	

Foram	suspensos	na	parede,	tal	como	ocorria	no	interior	da	casa	típica	alentejana,	de	forma	sobreposta	

para	que	a	sua	leitura	pelo	visitante,	fosse	facilitada.

Fig.	31-	Conjunto	“Banco	de	Amassar”

Fig.	32	-	Copeiro	e	Papagaio
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A	Arquinha	de	Costura	Fig.	33	propriedade	de	um	colecionador	privado,	é	uma	das	peças	mais	particulares

do	 Mobiliário	 Popular	 Alentejano,	 devido	 às	 dimensões,	 à	 função	 que	 desempenhava	 e	 à	 minucia

decorativa,	motivo	pelo	qual	se	mostrou	preponderante	a	sua	inserção	no	contexto	expositivo.

Foi	exposta	individualmente,	apoiada	num	suporte	expositivo	que	lhe	transmitiu	dimensão	e	que	facilitou

a	 leitura	 por	 parte	 do	 visitante,	 bem	 como	 a	 visualização	 do	 seu	 interior,	 o	 qual	 se	 apresentava

totalmente	exposto	devido	à	abertura	de	uma	das	suas	abas	superiores.	A	sua	base	cromática	é	o	preto,

o	qual	é	animado	pelas	cores	vibrantes	que	desenvolvem	os	elementos	florais	decorativos.

O	 Mobiliário	 Popular	 Alentejano	 é	 composto	 por	 peças	 de	 grandes	 dimensões,	 peças	 austeras,	

originárias	 de	 uma	 sociedade	 com	 valores	 diferentes	 daqueles	 que	 regem	 a	 nossa	 sociedade	 actual.	

Por	 uma	 limitação	 espacial	 foi	 impossível	 a	 inserção	 de	 importantes	 trastes	 que	 completam	 o	

Mobiliário	Popular	Alentejano,	desta	forma,	a	solução	encontrada	para	as	representar,	foi	a	introdução	

das	 mesmas	 em	 miniatura.	 Miniaturas	 produzidas	 com	 absoluta	 mestria	 e	 minucia,	 e	 que	 fazem	 jus	

àquelas	 que	 mimetizam	 e	 representam.	 Foram	 inseridos	 três	 conjuntos	 de	 miniaturasFig.	 34	 que	

apresentavam	a	cozinha,	a	 sala	de	estar	e	o	quarto,	 cada	um	destes	 conjuntos	 foi	apresentado	numa	

vitrine	e	inseridos	ao	longo	da	sala	1.

Os	três	conjuntos	foram	produzidos	e	pintados	manualmente,	são	propriedade	da	empresa	Mobitral.	À	

semelhança	do	que	ocorre	com	as	peças	de	dimensões	reais,	também	estes	são	adornados	e	animados	pelo

vibrante	 colorido	 que	 é	 característico	 desta	 tipologia	 de	 mobiliário.	A	 disposição	 das	 diversas	 peças

dentro	das	vitrines,	procurou	mostrar	ao	visitante	como	se	encontravam	as	peças	dispostas	no	interior

típico	da	casa	Alentejana.

Fig.	33	-	Arquinha	de	Costura
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Fig.	34	-	Miniaturas	de	Cozinha,	Sala	e	Quarto.
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A	 sala	 2	 procurou	 transmitir	 todo	 o	 esplendor	 da	 peça	 mais	 emblemática	 do	 Mobiliário	 Popular

Alentejano,	a	cadeira.	Segue-se	a	apresentação	de	cada	uma	das	peças.

“Work	 in	 progress”	 Fig.	 35	 foi	 a	 denominação	 atribuída	 ao	 conjunto	 que	 apresenta	 simbolicamente	 o	

processo	construtivo	de	uma	cadeira	Alentejana.	Inicia-se	com	a	apresentação	do	assento	em	buinho,	

esventrado,	 para	 que	 fosse	 visível	 a	moldura	 interior	 que	 direcciona	 e	 conforma	o	 empalhamento	 da	

peça.	Seguidamente	apresenta-se	a	lateral	de	uma	cadeira,	a	trave	essencial	que	lhe	confere	estrutura;	e	

uma	cadeira	praticamente	completa,	à	excepção	do	assento	e	de	uma	 lateral,	os	elementos	de	união	

encontram-se	 propositadamente	 à	 vista,	 para	 que	 o	 visitante	 compreenda	 a	 montagem	 e	 articulação

dos	componentes.

Finalmente,	 surge	 a	 cadeira	 completa,	 pintada,	 decorada	 e	 perfeitamente	 estruturada.	A	 base	 e	 os

elementos	 decorativos	 que	 compõem	 esta	 cadeira	 não	 seguem	 os	 parâmetros	 típicos,	 a	 cor

base	 é	 em	 púrpura	 esbatido	 e	 suave,	 sendo	 que	 a	 decoração	 floral	 é	 bastante	 mais	 contida	 e

em	menos	quantidade	do	que	aquela	que	podemos	encontrar	nas	peças	típicas.

As	 peças	 que	 simbolizam	 o	 processo	 construtivo	 foram	 suspensas	 no	 tecto	 e	 dispostas	

sequencialmente	 para	 que	 fosse	 possível	 ao	 visitante	 completar	 a	 montagem	 da	 peça	 final	 e	 a	

articulação	 entre	 as	 partes.	 Foi	 delimitada,	 no	 chão,	 por	 meio	 de	 fita	 branca,	 uma	 barreira	

psicológica	 que	 constrangia	 o	 visitante	 transpô-la.	 Esta	 delimitação	 funcionou	 também	 como	

sinalética	 de	 agrupamento	 das	 peças,	 para	 que	 fosse	 claro	 ao	 visitante	 que	 as	 três	 peças	 iniciais

tinham	 como	 resultado	 final,	 a	 cadeira	 completa.	 Esta	 última,	 encontrava-se	 exposta,tal	 como	 as	

restantes	cadeiras	existentes	na	sala.

Fig.	35-	“Work	in	Progress”
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As	 restantes	 peças	 que	 foram	 expostas	 pertenciam	 a	 diferentes	 proprietários,	 tiveram	 diversas	

aplicações	 e	 vivências.	 São	 peças	 diferentes	 entre	 si	 mas	 que	 conseguem	 transmitir	 as	 premissas	

fundamentais	 da	 tipologia	 de	 mobiliário	 em	 que	 se	 inserem.	 Esteve	 exposto	 um	 imponente	 cadeirão	

amarelo,	de	espaldar	trabalhado	e	perfurado	ao	centro,	em	forma	de	coração.	Ao	 lado,	uma	elegante	

cadeira	 alta,	 de	 base	 ocre	 e	 encosto	 em	 forma	 de	 coração,	 seguida	 pela	 cadeira	 nº1,	 detentora	

das	dimensões	mais	reduzidas	em	que	podemos	encontrar	a	cadeira	típica	Alentejana.	O	modelo	que	esteve	

em	exposição	tem	assento	em	buinho	e	ficou	na	cor	natural	da	madeira,	não	tendo	aplicado	qualquer	

verniz	ou	tinta.	A	esta	cadeira,	seguia-se	uma	cadeira	alta,	de	assento	em	buinho,	base	castanha	e	encosto	

com	 duas	 traves,	 finalizado	 por	 um	 recorte	 em	 coração	 e	 perfurado	 ao	 centrona	 mesma

forma.	 Por	 fim,	 a	 cadeira	 de	 criança,	 base	 vermelha	 e	 assento	 em	 buinho,	 com	 encosto

tradicional,	a	peça	mais	comum	desta	tipologia	de	mobiliário.

Fig.	36	-	Cadeiras	presentes	na	Exposição
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O	Percurso	Expositivo

A	 sala	 de	 exposiçõesFig.	 37	 temporárias	 do	 Museu	 Jorge	Vieira	 é	 um	 espaço	 que	 se	 divide	 em	 duas	

salas	distintas,	com	31.6m²	e	30.6m²,	respectivamente.	A	sala	de	maior	dimensão	-	sala	1	Fig.38	divide-se	

por	um	arco	e	dá	acesso	à	recepção,	ao	pátio	exterior,	à	outra	sala	-	sala	2,	à	sala	do	acervo	e	à	sala	de

conferências/actividades.	 Durante	 o	 período	 em	 que	 a	 Exposição	 decorreu,	 o	 acesso	 à	 sala	 de	

conferências/actividades,	 foi	 bloqueado,	 ficando	 este	 espaço	 com	 acesso	 apenas	 à	 sala	 2Fig.39	 ,	 ao	

Lobby/recepção	e	ao	pátio	exterior,	 funcionando	desta	 forma,	 como	entrada	da	exposição	e	 início	do

percurso	expositivo.

A	 sala	 de	menores	 dimensões,	 sala	2,	 permite	 o	 acesso	 à	 sala	1	 e	 ao	Lobby/recepção.	É	 um	espaço

quadrangular,	com	janelas	exteriores,	que	à	semelhança	do	que	ocorre	na	sala	1,	são	bloqueadas	através

de	 painéis	 em	 tecido,	 os	 quais	 condicionam	 a	 luz	 solar	 e	 conferem	 ao	 espaço	 uniformidade,	 pois

dissimulam	a	reentrâncias	existentes	no	espaço.	O	tecto	não	é	abodadado	mas	apresenta	os	elementos

construtivos	visíveis,	as	vigas	metálicas	e	os	tijolos	de	taipa.	As	paredes	são	lisas	e	brancas,	existindo

em	duas	paredes	uma	espécie	de	alcaçapão	em	que	se	encontra	encastrada	a	iluminação	indirecta	do

espaço.	 O	 chão	 de	 ambas	 as	 salas	 é	 em	 pedra,	 de	 cor	 cinza	 e	 dotado	 de	 inúmeras	 irregularidades.

O	 percurso	 expositivo	 iniciou-se	 na	 sala	 1Fig.	 38,	 articulando-se	 em	 dois	 momentos,	 os	 quais	 se	

dividiram	fisicamente	pelo	arco	e	discursivamente	pela	 tipologia	de	peças	 introduzidas.	Desta	 forma,	

num	 primeiro	 momento,	 foram	 inseridas	 peças,	 que	 pela	 sua	 articulação	 entre	 si	 e	 no	 espaço,	 nos	

remetiam	para	o	interior	de	uma	casa	típica	Alentejana.	Pretendia-se	que	o	visitante	completasse	esta	

ideia	 com	 recurso	 à	 sua	 memória	 e	 às	 suas	 experiências,	 pelo	 que	 não	 foram	 inseridos	 nenhuns

elementos	exteriores	ao	mobiliário.	Num	segundo	momento,	encontravam-se	as	peças	que	de	alguma

forma	 davam	 apoio	 a	 actividades	 laborais,	 peças	 individuais	 e	 de	 fácil	 leitura	 pelo	 visitante,que	

encontram	 justificação	 na	 importância	 às	 actividades	 que	 auxiliavam.	 Orientaram-se,	 também,	 no	

espaço	 três	 vitrines	 expositivas	 que	 articulavam	 entre	 estes	 dois	 momentos	 expositivos,	 as	 quais

apresentavam	o	interior,	em	miniatura,	de	três	divisões	da	casa	típica	Alentejana.

A	 sala	 2Fig.	 39	 foi	 o	 local	 que	 procurou	 fazer	 tributo	 à	 peça	 mais	 emblemática	 do	 Mobiliário	 Popular	

Alentejano,	 a	 cadeira.	 Foram	 inseridas	 cadeiras	 de	 várias	 cores,	 de	 várias	 dimensões	 e	 de	 várias	

tipologias,	 de	 forma	 a	 mostrar	 ao	 visitante	 a	 enorme	 variedade	 cromática	 e	 formal	 de	 que	 é

composta	 a	 cadeira	 alentejana.	 Para	 que	 fosse	 possível	 a	 compreensão	 da	 construção	 de	 uma

cadeira	 alentejana,	 foi	 exposta	 uma	 peça	 que	 em	 linhas	 gerais	 e	 simbólicas	 procurou	 apresentar	 o	

processo	construtivo	de	uma	cadeira.
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Fig.	37	-	Percurso	expositivo,	Esc.	1/50

87



Suportes	Expositivos	e	Sinalética

Os	suportes	expositivos	inseridos	no	espaço	procuraram	dar	resposta	à	leitura	das	peças,	
estando	 de	 acordo	 com	 as	 necessidades	 que	 cada	 uma	 apresentava.	 Foram	 utilizados	
essencialmente	 suportes	 expositivos	 existentes	 no	 Museu	 e	 outros	 propriedade	 da
Câmara	 Municipal	 de	 Beja,	 os	 quais	 foram	 adequados	 para	 o	 efeito,	 caso	 das	 bases
que	suportaram	as	cadeiras	expostas	(ver	anexo	II).

Como	 tal,	 as	 peças	 de	 maiores	 dimensões,	 caso	 das	 cadeiras	 e	 do	 banco	 mocho,	 foram	 elevadas	 por	

estrados	 em	 madeiraFig.	 40,	 quadrangulares,	 pintados	 a	 branco.	 A	 justificação	 para	 esta	 inserção,	

encontra	fundamento	na	necessidade	de	atribuir	dimensão	visual	às	peças.	Esta	elevação	visual	procurou	

auxiliar	o	visitante	na	contemplação	dos	conteúdos,	fazendo	uma	clara	distinção	com	a	sua	frequente	

utilização.		O	conjunto	Casa	de	Entrada	foi	excepcionalmente	colocado	no	espaço	sem	recurso	a	nenhum	

suporte	expositivo,	dado	que	se	pretendia	a	representação	linear	de	um	espaço	do	interior	doméstico.	As	

peças	de	menores	dimensões,	caso	da	cadeira	nº1	e	da	Arquinha	de	Costura,	foram	expostas	em	plintos	

brancos	de	madeira.

As	peças	que,	no	seu	contexto	original,	se	destinam	à	suspensão	na	parede,	caso	do	Papagaio,	Copeiro

e	Estanheira,	foram	inseridos	dessa	mesma	forma,	mais	uma	vez	para	facilitar	a	correcta	leitura.	Nestes

casos,	a	legenda	foi	colocada	na	parede	junto	às	peças.

Os	 três	 conjuntos	 de	 miniaturas	 foram	 colocados	 em	 plintos	 de	 madeira,	 fechados	 por	 uma	 redoma

acrílica,	de	forma	a	manter	a	segurança	das	peças	e	a	sua	correcta	preservação,	dado	que	são	peças

de	dimensões	muito	reduzidas	e	bastante	susceptíveis	a	eventuais	danos	e	fragilidades.

Para	a	Porta,	devido	às	suas	dimensões	e	à	função	original	a	que	se	destina,	foi	necessária	a	construção

Fig.	40-	Estrados	de	suporte,	em	madeira
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de	uma	estrutura	que	lhe	servisse	de	apoio.	Para	que	a	sua	preservação	não	fosse	afectada	e	para	que

fosse	 fácil	 ao	 visitante	 a	 sua	 leitura,	 foi	 construída	 uma	 estrutura	 em	 pinho,	 com	 apoios	 laterais	 e

traseiros,	que	sustentava	a	peça,	ficando	exposta	 levemente	 inclinada.	A	estrutura	 foi	deixada	na	cor

natural	da	madeira,	de	forma	a	ser	evidente	a	diferença	entre	a	peça	a	expor	e	o	suporte	expositivo.

A	diferença	entre	os	dois	foi	propositadamente	evidenciada,	não	tentando	ser	dissimulada.

A	sinalética	utilizada	ao	 longo	do	percurso	expositivo	procurou	ser	 intuitiva,	não	forçando	o	visitante

a	 seguir	 nenhum	 percurso	 em	 particular,	 como	 tal,	 não	 foram	 inseridos	 elementos	 condicionadores

do	percurso,	à	excepção	da	delimitação	marcada	no	chão,	 junto	ao	conjunto	Work	in	Progress,	a	qual

encontra	 fundamento	essencialmente	na	necessidade	de	preservação	das	peças,	 dado	que	as	mesmas

foram	suspensas	no	tecto,	por	meio	de	fios	de	silicone.	Junto	a	cada	peça,	encontrava-se	a	legenda	de

apresentação,	com	o	título,	data,	proprietário	e	autor,	no	caso	das	peças	em	miniatura.

Fig.	41	-	Sinalética	delimitadora	do	espaço,	no	conjunto	“Work	in	Progress”
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Elementos	Gráficos	e	divulgação

A	exposição	Mobiliário	Alentejano	–	Peças	com	Gente	foi	inaugurada	no	dia	5	de	Julho	de	2013,	pelo

presidente	 da	 Câmara	 Municipal	 de	 Beja	 Sr.	 Dr.	 Jorge	 Pulido	Valente,	 no	 entanto,	 a	 sua	 divulgação

e	introdução	no	contexto	local,	iniciou-se	antes.

De	forma	a	introduzir	a	exposição	no	contexto	local	e	a	promover	a	divulgação	do	evento,	foram	inseridos

dois	conjuntos	de	peças	em	dois	locais	icónicos	da	cidade	de	Beja,	um	representativo	da	modernidade

e	 local	 de	 eleição	 do	 público	 mais	 jovem,	 o	 Cais	 na	 Planície	 –	 Bar	 Lounge76;	 e	 um	 segundo	 local,	

representante	da	tradição,	a	centenária	pastelaria	Luiz	da	Rocha77.

Os	 locais	 de	 inserção	 foram	 selecionados	 devido	 à	 grande	 importância	 que	 detém	 na	 comunidade

local,	são	locais	de	eleição	dentro	do	seu	público-alvo.	Localizam-se	em	pontos	distintos	da	cidade,	um

no	 coração	 do	 centro	 histórico	 da	 cidade,	 caso	 da	 pastelaria	 Luiz	 da	 Rocha	 e	 outro,	 junto	 dos

bairros	 mais	 jovens	 da	 cidade	 e	 das	 novas	 infraestruturas,	 caso	 do	 bar	 Cais	 na	 Planície.	 Esta

distância	espacial	foi	favorável	na	medida	em	que	não	existiu	centralização	de	divulgação	da	exposição,

dado	que	a	experiência	de	utilização	se	pretendia	acessível	a	públicos	diferentes.

76	 Cais	 na	 Planície	 -	 Inaugurou	 a	 25	 de	 Abril	 de	 2005,	 no	 Parque	 da	 Cidade	 de	 Beja.	 A	 construção	 original	 destinava-se	 a	 um	 pequeno
quiosque,	contudo,	devido	à	grande	afluência	e	preponderância	que	detém	na	cidade	de	Beja,	o	espaço	foi	alvo	de	sucessivas	obras	ao	nível	da	arquitectura,	
sendo	o	projecto	arquitectónico	de	João	Santa-Rita,	Santa-Rita	Arquitectos.	O	Cais	Na	Planície	é	muito	mais	que	um	café,	é	palco	de	experiências,	local	
de	 encontro,	 de	 partilha	 e	 valorização	 da	 cultura	 e	 do	 desporto	 local.	 Desenvolve	 um	 importante	 programa	 cultural,	 já	 recebeu	 nomes	 como
José	 Salgueiro,	 Carlos	 Barreto,	 Pedro	 Frade,	Anonimato,	Adiafa,	 Jorge	 Serafim,	 entre	 outros	 músicos,	 preponderantes	 a	 nível	 local.	 O	 espaço	 recebe
com	frequência	exposições	de	pintura	e	fotografia,	na	grande	maioria	dos	casos,	de	artistas	locais	motivados	para	a	mostra	dos	seus	trabalhos.	
77	 Pastelaria	 Luiz	 da	 Rocha	 -	 Com	 120	 anos	 de	 existência,	 é	 um	 espaço	 que	 se	 constitui	 como	 um	 marco	 histórico	 da	 cidade	 de	 Beja.	 Local
intergeracional,	 companheiro	 de	 vivências	 e	 uma	 referência	 preponderante	 da	 doçaria	 conventual	 alentejana,	 predomina	 no	 seu	 espaço	 o	 ambiente
clássico	 de	 café-tertulia,	 quer	 através	 do	 mobiliário,	 como	 pelos	 próprios	 clientes,	 que	 por	 rotina	 ou	 visita,	 animam	 o	 espaço	 com	 a	 discussão	 sobre
o	 estado	 da	 nação,	 o	 futebol	 ou	 a	 vida	 social.	Apesar	 do	 tempo	 e	 da	 história,	 a	 pastelaria	 Luiz	 da	 Rocha	 tem	 resistido,	 mantendo-se	 fiel	 a	 si	 mesma,
à	sua	matriz	e	espírito	originais,	adequando-se,	contudo,	às	necessidades	dos	tempos	modernos.

Fig.	42	-	Cais	Na	Planície
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Em	ambos	os	espaços	foi	absolutamente	notório	o	desenquadramento	das	peças	face	ao	ambiente	geral	

do	espaço,	aspecto	absolutamente	favorável	e	intencional,	dado	que	se	pretendia	o	choque	do	utilizador	com	

as	 peças.	 Pretendia-se	 que	 os	 utilizadores	 desses	 espaços	 compreendessem	 que	 aquelas	 peças	 não	

pertenciam	aquele	espaço	em	particular,	apesar	das	peças	 inseridas	 terem	como	contexto	original	as

tabernas	alentejanas.

Fig.	43-	Pastelaria	Luiz	da	Rocha

Fig.	44	-	Vista	interior	da	sala	principal	da	Pastelaria	Luiz	da	Rocha
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As	peças	inseridas	Fig.	45	são	propriedade	da	Casa	do	Povo	de	Nª	Sª	das	Neves,	pertencentes	ao	mobiliário

original	de	apoio	ao	bar	da	Casa	do	Povo.	As	mesas,	de	base	cinza	claro,	e	as	cadeiras	de	assento	em

madeira,	 com	 base	 azul,	 são	 decoradas	 com	 o	 florido	 tradicional	 da	 mobília	 Alentejana,	 peças

que	devido	à	utilização	que	experienciaram	ao	longo	de	décadas	de	existência,	se	encontram	bastante

desgastadas,	tanto	a	nível	estrutural	como	a	nível	cromático	e	decorativo.

De	 forma	 a	 contextualizar	 as	 peças	 e	 a	 justificar	 a	 sua	 inserção	 no	 espaço,	 foi	 inserido	 no

tampo	de	cada	mesa,	um	cartazFig.	46	executado	para	o	efeito,	 com	um	texto	explicativo	da	exposição

e	das	suas	motivações	conceptuais.	O	tampo	e	o	cartaz,	consequentemente,	foi	protegido	com	um	vidro,

de	forma	a	preservar	a	informação	e	as	condições	físicas	da	peça.

Além	 da	 inserção	 destas	 peças,	 foram	 distribuídos	 diversos	 cartazesFig.	 47	 	 por	 todos	 os	 pontos	 de	

interesse	da	cidade	e	de	algumas	freguesias	rurais,	caso	de	espaços	comerciais,	museus	e	instituições

públicas.	 O	 edifício	 em	 que	 se	 realizou	 a	 exposição,	 anunciava-a	 no	 exterior	 através	 da	 suspensão,

ao	longo	de	toda	a	fachada,	de	uma	lona	alusiva	à	exposição	Fig.	48.

Fig.	45	-	Peças	inseridas	nos	espaços,	à	esquerda	na	Pastelaria	Luiz	da	Rocha	e	direita,	Cais	na	Planície.
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Organização Parceiros Apoios

Num momento em que a tecnologia impera e  que os velhos valores caiem em esquecimento, 
a tradição e os produtos tradicionais correm sérios riscos no que se refere à sua 
permanência no panorama actual. Não se pretende que persistam como meras 
reminiscências do passado, como testemunhos físicos daquilo que já passou e do que já 
fomos, enquanto sociedade e enquanto Homem. Pretende-se mais que isso, pretende-se 
que sejam testemunhos actuais do que fomos e do que poderemos ser, tendo em 
consideração o panorama actual e as memórias do passado. Pretende-se uma articulação 
entre passado e futuro, num presente instável e incerto.

O Mobiliário Popular Alentejano, tal como a maioria dos produtos artesanais tradicionais, 
acarreta em si as marcas idiossincráticas da sua região e do Homem que lhe deu origem, 
o homem simples, que se permite à influência de todos os agentes naturais que o rodeiam.

É necessário mostrar às novas gerações as suas origens, permitir-lhes a criação de 
memórias só suas ou só “nossas”. O Mobiliário Popular Alentejano faz parte do imaginário 
do povo que lhe deu origem, é necessária a sua persistência no imaginário das próximas 
gerações. É fundamental estimular memórias remotas, mostrar a todos aqueles que já 
esqueceram estas peças, os sentimentos que estas lhes proporcionavam, um retorno ao 
passado para que seja possível a condução destas peças para o futuro, construindo um 
presente em que elas marquem presença. É com base nestas premissas que nasce a 
Exposição Mobiliário Alentejano - Peças com Gente
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Fig.	46	-	Cartaz	informativo	que	acompanhou	as	peças	inseridas	no	exterior
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Fig.	48	-	Tela	de	divulgação	da	Exposição
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Fig.	47	-	Cartaz	de	divulgação	da	Exposição
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No	 interior	 do	 Museu,	 de	 forma	 a	 auxiliar	 o	 visitante	 na	 leitura	 e	 compreensão	 das	 obras	 expostas,

foi	distribuido,	ao	 longo	do	percurso	expositivo,	um	folheto	 informativoFig.	49.	Nesse	folheto,	constava	a

visão	 e	 apresentação	 da	 exposição	 pelos	 diversos	 interveniente,	 Prof.	 Dr.	 Raúl	 Cunca,	 Orientador

do	Trabalho	de	Projecto	que	originou	o	evento;	Dra,	Maria	João	Macedo,	Chefe	da	Divisão	de	Turismo

e	Património	Cultural	da	C.M.B	e	da	Comissária	da	Exposição.	Além	desta	informação,	foi	introduzida

informação	escrita	relativa	às	peças,	segundo	a	orientação	destas	no	espaço.

Convite

Mobiliário Alentejano
Peças com Gente

Museu Jorge Vieira 

05 de Julho | 18h
Exposição comissariada pela designer Sílvia Jesus

Contactos: Museu Jorge Vieira - Rua do Touro, nº 33 - Beja

O Presidente da Câmara Municipal de Beja, Jorge Pulido Valente, 
convida V. Exa. a estar presente na inauguração da Exposição

ParceirosOrganização Apoios

Fig.	50	-	Convite	da	Exposição

Mobiliário Alentejano
Peças com Gente

Exposição
5 Julho | 15 Setembro

Museu Jorge Vieira
*Casa das Artes*

Exposição Comissariada pela 
designer Sílvia Jesus

Mobiliário Alentejano - Peças com Gente

Organização Parceiros Apoios

Para que fosse possível a 
concretização deste projecto, foi
essencial a colaboração e a boa 
vontade de diversas entidades.

Desta forma, aqui fica o meu 
profundo agradecimento ao Museu
Jorge Vieira e à Câmara Municipal
de Beja, na pessoa da Dra. Maria
João Macedo; aos meus orientadores
de Mestrado, o Professor Raul 
Cunca e o Professor Batista Pereira,
por todo o apoio e dedicação. 

À Mobitral, na pessoa do Sr. Joaquim 
Rocha e da Rafaela Pereira,por todo
o apoio ao longo deste processo
e pelo precioso empréstimo das
peças; à Casa do Povo da Freguesia
de Nª Srª das Neves, na pessoa do 

Sr. Presidente Jorge Mata; à Casa
do Povo da Freguesia da Salvada,
e à Sra. Custódia de Brito pelo
empréstimo das suas peças.

Ao Cais na Planície, na pessoa
do Ricardo Xavier de Sousa e à
pastelaria Luíz da Rocha, por 
gentilmente permitirem que parte
da exposição se desenvolvesse nos
seus espaços comerciais. 

A todos os coleccionadores  que
consultei, os quais tiveram um papel
fundamental ao longo de todo o
processo.

A todos eles, o meu muito obrigada!

Sílvia Jesus

Em resposta ao desafio lançado por 
uma jovem designer, Sílvia Jesus, 
a realizar o mestrado em Design 
de Equipamento - especialização em
Design Urbano e de Interiores,
a Câmara Municipal de Beja, através
do Museu Jorge Vieira / Casa das 
Artes, acolhe a exposição "Mobiliário 
Alentejano - Peças com Gente". 

A concretização deste desafio tem 
um gosto especial, primeiro porque
somos desafiados, depois porque o 
desafio vem de uma jovem (e porque
a jovem é da terra e quer fazer 
coisas pela terra), mas acima de 
tudo porque quer trazer para os 

nossos dias práticas que se
vão esquecendo, hábitos que se vão
perdendo... E porque quer que estes
objetos não sejam apenas passado,
mas que ganhem novos significados 
e, quem sabe, novas utilizações.

E o desafio foi ainda mais longe!
Os ateliers de verão para crianças
vão-se desenvolver à volta desta
temática e em Setembro teremos
uma conferência com workshop 
para adultos.

A não perder!

Maria João Macedo
Chefe Divisão Turismo e Património 

Cultural

Fig.	49	-	Folheto	informativo	que	acompanhou	o	percurso	expositivo

95



A	divulgação	 da	 exposição	 passou	 também	pelas	 plataformas	 de	 divulgação	 da	FBAUL,	 pela	 agenda

cultural	da	cidade	de	Beja,	pelo	site,	Mailling	List	e	página	oficial	do	Museu	Jorge	Vieira	e	da	Câmara

Municipal	 de	 Beja	 no	 Facebook.	 Foram	 enviados	 também	 convitesFig.	 50	 para	 a	 inauguração	 da

exposição	a	diversas	entidades	preponderantes	no	meio.

Foi	 criado	 também,	 na	 rede	 social	 Facebook,	 um	 evento	 público	 no	 qual	 foram	 divulgadas	 todas

as	 informações	 referentes	 à	 exposição	 e	 às	 actividades	 que	 se	 desenvolveram.	 Em	 diversas	 páginas

pessoais	 e	 de	 relevância	 local	 da	 já	 referida	 rede	 social,	 bem	 como	 em	 diversos	 sites,	 foram

publicadas	espontaneamente	imagens	da	exposição	e	dos	conteúdos	expostos.	Fig.	51

Fig.	51	-	Algumas	das	plataformas	em	que	a	Exposição	foi	divulgada
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			 	 	 	 	 		 Actividades	Dinamizadoras	da	Exposição

A	Exposição	Mobiliário	Alentejano	–	Peças	com	Gente,	esteve	patente	durante	cerca	de	dez	semanas,

como	 tal,	 foi	 necessário	 desenvolver	 actividades	 que	 dinamizassem	 o	 discurso	 expositivo	 e	 que	

reforçassem	as	premissas	impulsionadoras	da	exposição.

Foram	 criadas	 diversas	 iniciativas	 que	 decorreram	 tanto	 no	 interior	 do	 Museu,	 como	 no	 exterior.

A	 inserção	 de	 peças	 alusivas	 à	 exposição	 em	 locais	 públicos,	 caso	 da	 pastelaria	 Luiz	 da	 Rocha

e	 do	 bar	 Cais	 na	 Planície,	 teve	 como	 objectivo	 publicitar	 a	 exposição	 antes	 da	 sua	 inauguração	 e

durante	o	período	em	que	decorreu,	funcionando	também	como	forma	de	dinamização	do	evento.

A	inserção	de	peças	em	locais	exteriores	ao	Museu	teve	como	finalidade	levar	a	exposição	ao	encontro

do	 visitante,	 para	 que	 fosse	 possível	 a	 criação	 de	 uma	 ligação	 entre	 ambos	 na	 tentativa	 de

despertar	no	visitante	a	vontade	de	conhecer	o	projecto	expositivo	no	seu	todo.

A	exposição	decorreu	durante	o	verão,	época	em	que	decorrem	no	Museu	diversas	actividades	relacionadas

com	o	seu	programa	educativo.	Este	programa,	denominado	por	Semanas	de	Férias,	decorre	anualmente

durante	 o	 mês	 de	 Agosto	 e	 procura	 dar	 resposta	 à	 necessidade	 de	 ocupação	 dos	 mais	 jovens

nas	interrupções	lectivas,	através	de	workshops	semanais,	com	ocupação	diária	de	8	horas.

Fig.	52	-	Peças	desenvolvidas	pelas	crianças	que	frequentaram	os	Ateliers	“Semanas	de	Férias”
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O	primeiro	atelier,	denominado	por	Mobiliário	Alentejano	–	Peças	Com	Papel,	decorreu	entre	os	dias	

29	de	Julho	e	2	de	Agosto.	O	segundo	atelier	decorreu	entre	os	dias	5	e	9	de	Agosto	e	denominou-se

por	 Mobiliário	 Alentejano	 –	 Peças	 com	 Madeira.	 Ambos	 tiveram	 como	 inspiração	 as	 peças	 de	

mobiliário	 alentejano,	 inseridas	 na	 exposição.	 Foram	 elaborados	 diversos	 trabalhosFig.	 52,	 os	 quais	

apresentavam	a	interpretação	das	peças	expostas,	por	cada	um	dos	frequentadores	do	atelier.	A	fonte	

criativa	 e	 promotora	 do	 trabalho	 era	 a	 mesma	 -	 o	 Mobiliário	 Popular	 Alentejano,

no	 entanto	 o	 material	 utilizado	 nos	 trabalhos	 diferia,	 sendo	 que	 no	 primeiro	 atelier

foi	escolhida	a	pasta	de	papel	como	único	material	e	no	segundo	a	pasta	de	madeira.	O	público-alvo

destes	 ateliers	 centrava-se	 em	 crianças	 entre	 os	 6	 e	 os	 11	 anos.	 Os	 trabalhos	 foram	 orientados

e	auxiliados	pelos	colaboradores	do	museu.

Além	destes	ateliers,	que	visavam	atingir	um	público	mais	 jovem	e	com	pouca	relação	com	as	peças,	

desenvolveram-se	também	duas	actividades	direccionadas	para	um	público	mais	adulto,	caso	da	palestra	

Mobiliário	Alentejano	–	Conversas	à	Volta	da	Mesa		Fig.	53	e	do	Workshop	Mobiliário	Alentejano	-		Construções

em	BuinhoFig.	54.	

Mobiliário Alentejano
Peças com Gente

jj
GP oa e
jj

e
jj

"A imitação é a forma mais sincera 
de adulação"
Charles Colton

 

O Workshop " Mobiliário Alentejano - Peças com

Gente", pretende a valorização e a lisonja

do mobiliário típico Alentejano através da

abordagem prática à peça. 

Pretende que cada participante assimile as

diversas técnicas práticas que envolvem a

construção da peça, bem como o 

conhecimento teórico e histórico que deram

origem a este mobiliário típico, através da

sua abordagem pessoal na construção de

 uma peça.

Pretende-se uma interacção activa entre os

participantes e o mobiliário típico, surgindo a

construção como a forma mais imediata e

efectiva para o efeito, de modo a que 

sejam criadas e assimiladas vivências que

reforcem a persistência de técnicas construtivas

tradicionais que se encontram descontinuadas

 e que caíram no esquecimento.

Entende-se este Workshop como mais uma

forma de divulgação de um património que

 é de todos. 

Mobiliário Alentejano
Peças com Gente

jj
GP oa e
jj

e
jj

Ordem de Trabalhos

Dia 1: 12 de Outubro

10h - Inicio dos Trabalhos
* Apresentação do Workshop

* Construções em Buinho

13h/ 14h30 - Pausa para Almoço
* Construções em Buinho

18h- Fim dos Trabalhos

Dia 2: 19 de Outubro

10h - Inicio dos Trabalhos
* Construções em Buinho

13h/ 14h30 - Pausa para Almoço
* Construções em Buinho

18h - Fim

Fig.	53	-	Informação	distribuida	na	Palestra	e	programa	da	mesma

98



A	palestra	decorreu	no	dia	6	de	Setembro	e	contou	com	a	apresentação	da	Exposição	e	dos	conceitos	

motivadores	 pela	 comissária	 da	 exposição	 e	 com	 a	 apresentação	 histórica	 e	 artística	 do	 mobiliário	

Alentejano	 pelo	 Sr.	 Dr.	 Hugo	 Guerreiro,	 director	 do	 Museu	 de	 Estremoz.	 Esta	 sessão	 de	 conversa	 e	

debate	procurou	envolver	a	audiência,	cerca	de	vinte	pessoas,	com	idades	compreendidas	entre	os	20	e	os	

50	anos,	nos	conteúdos	e	nos	conceitos	motivadores	do	projecto,	bem	como,	promover	a	actividade	seguinte,	

o	Workshop.

O	Workshop	Mobiliário	Alentejano	–	Construções	em	Buinho,	foi	pensado	inicialmente	como	a	actividade

que	finalizaria	a	exposição,	projectando-se	a	sua	realização	para	o	final	do	mês	de	Setembro	de	2013,	

no	 entanto,	 devido	 à	 pouca	 afluência	 participativa,	 foi	 necessário	 alterar	 a	 data	 de	 realização,	 bem	

como	 algumas	 das	 suas	 premissas	 motivadoras.	 A	 realização	 deste	 workshop	 teve	 como	 principal	

motivação	 levar	 o	 visitante	da	exposição	a	adoptar	 uma	postura	mais	 activa	 face	aos	 conteúdos	que	

lhe	 eram	 apresentados,	 levando-o	 a	 criar	 a	 sua	 própria	 peça.	 Devido	 às	 limitações	 espaciais	 e	

temporais,	 a	 estrutura	 do	 banco	 foi	 construída	 previamente,	 pelos	 carpinteiros	 da	 Câmara	 Municipal	

de	Beja,	ficando	o	empalhamento	do	assento	e	a	pintura	da	peça	como	as	fases	construtivas	a	realizar	

durante	o	workshop.

Mobiliário Alentejano
Peças com Gente

Museu Jorge Vieira
*Casa das Artes*

Workshop
 12 e 19 Outubro

Rua do Touro, nº 3 3 - Beja | De 3ª a Domingo| 9h30 - 12h30, 14h - 18h
 

Organização Parceiros Apoios

 10h/13h e 14h:30/18h

Construção de banco 
Alentejano, com assento em buinho

Inscrições até 10 de Outubro
 Museu Jorge Vieira ou através de:

museujorgevieira@cm-beja.pt | 284311920

Fig.	54	-	Cartaz	de	divulgação	do	Workshop
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O	empalhamento	de	um	banco	típico	alentejano	é	uma	arte	cuja	existência	corre	sérios	riscos,	dado	que

existe	um	desinteresse	generalizado	na	aprendizagem	e	poucos	mestres	para	transmitir	conhecimentos,

contudo,	 surgem	 diversos	 projectos	 motivados	 para	 contrariar	 esta	 perspectiva.	 O	 ensinamento

da	 técnica	 de	 empalhamento	 do	 banco	 típico	 em	 buinho,	 no	 workshop,	 ficaria	 a	 cargo	 do	 Mestre

Baião,	 artesão	 que	 empalha	 os	 assentos	 das	 peças	 produzidas	 pela	 empresa	 Mobitral.	 A	 pintura

e	 decoração	 das	 peças	 teria	 como	 base	 os	 elementos	 vegetalistas	 que	 animam	 as	 peças	 típicas,

tendo	como	suporte	técnico	os	ensinamentos	transmitidos	pela	artesã	da	empresa	Mobitral.

Inicialmente,	 as	 inscrições	 para	 o	 workshop	 estavam	 abertas	 para	 todos	 os	 interessados	 que	 se	

deslocassem	 ao	 Museu	 para	 o	 efeito,	 contudo,	 dado	 que	 a	 afluência	 foi	 pouca,	 foi	 elaborada	

uma	parceria	entre	o	Museu	Jorge	Vieira	e	o	 Instituto	Politecnico	de	Beja	 (IPB),	para	a	 realização

deste	 projecto.	 Ficando	 a	 realização	 do	Workshop	 agendada	 para	 o	 mês	 de	 Janeiro	 de	 2014.	 Desta

forma,	 o	 workshop	 ir-se-á	 realizar	 somente	 com	 os	 alunos	 do	 IPB,	 esperando-se	 que	 o	 resultado

final	 desta	 iniciativa	 seja	 uma	 exposição	 em	 que	 se	 inserem	 as	 peças	 produzidas	 pelos	 alunos,

as	quais	serão	leiloadas	em	prol	de	uma	instituição	de	solidariedade	social,	ainda	a	definir.
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Parte	III	-		A	Exposição:	
Levantamento	Fotográfico
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Conclusão

O	 presente	Trabalho	 de	 Projecto	 nasceu	 da	 vontade	 de	 dar	 continuidade	 à	 presença	 de	 um	 produto	

artesanal	que	faz	parte	da	memória	e	identidade	cultural	do	povo	em	que	teve	origem.	Foi	necessária	uma

profunda	investigação	de	todas	as	áreas	envolvidas	na	execução	do	mesmo,	de	forma	a	criar	um	discurso

expositivo	 coerente	 e	 representativo	 da	 temática	 apresentada.	 Na	 sociedade	 actual,	 profundamente

tecnológica	 e	 mecanizada,	 é	 exigido	 às	 mais	 diversas	 áreas	 novas	 posturas	 de	 projecto,	 não	 sendo	

neste	caso	o	Design	uma	excepção,	mas	sim	das	áreas	que	mais	sofre	essas	premissas.	O	Design	é	uma	

disciplina	 multifacetada,	 que	 necessita	 e	 encontra	 fundamento	 no	 trabalho	 conjunto	 com	

outras	disciplinas.	

O	artesanato	necessita,	à	semelhança	do	que	ocorre	com	outras	áreas,	de	uma	nova	postura	de	projecto	face	

às	exigências	dos	utilizadores	e	consumidores	actuais,	os	moldes	tradicionais	já	não	cumprem	totalmente	

as	necessidades	de	hoje,	como	tal,	o	Artesanato	encontra	no	Design	o	parceiro	perfeito	para	a	construção	

de	 novas	 posturas	 e	 soluções,	 para	 que	 seja	 possível	 a	 sua	 permanência	 no	 presente	 e	 futuro	 da

sociedade	em	que	se	insere.

Neste	Trabalho	 de	Projecto,	 procurou-se	 a	 relação	e	 a	 aliança	entre	Design	 e	Artesanato	 através	 do

Design	de	Exposições,	de	forma	a	valorizar	e	enfatizar	a	importância	do	Mobiliário	Popular	Alentejano,

no	seu	contexto	de	origem.	A	Exposição	Mobiliário	Alentejano	–	Peças	com	Gente,	nasceu	dessa	aliança

e	foi	motivada	por	essas	premissas.

A	 investigação	 e	 o	 estudo	 das	 premissas	 essenciais	 das	 áreas	 abordadas	 comprovaram	 que	 uma	

abordagem	 museológica	 ao	 património	 local	 funciona	 como	 forma	 de	 promoção	 do	 desenvolvimento	

local.	 Sendo	 atribuído	 ao	 Museu	 a	 responsabilidade	 sobre	 a	 formulação	 de	 valores	 e	 sentidos,	 pela

lembrança	 e	 esquecimento	 colectivo,	 dado	 que	 aponta	 direcções	 e	 confere	 visibilidade	 aos	 temas	 e

sentidos	 que	aborda,	 a	 construção	de	um	espaço	expositivo	 revelou-se	 a	melhor	 forma	para	elevar	 o

Mobiliário	Popular	Alentejano	à	condição	de	património,	 retirando-o	da	banalidade	e	separando-o	da

utilização	 frequentemente	desvalorizada.	O	Design	surgiu	neste	ponto	como	a	peça-chave,	pois	é	 tido

como	 a	 linguagem	 que	 deve	 reflectir	 valores	 culturais	 e	 emocionais,	 a	 ferramenta	 que	 marca	 a

diferença,	que	articula	valores	e	origens,	com	métodos	de	produção	actuais,	sendo	capaz	de	actualizar

e	reintroduzir	produtos	tradicionais	na	sociedade	contemporânea.

Terminados	cerca	de	três	meses	de	Exposição	pode-se	afirmar	que	as	premissas	motivadoras	de	todo	o	

projecto	foram	amplamente	cumpridas.	Durante	o	tempo	em	que	a	exposição	esteve	patente	no	Museu		

Jorge	Vieira,	 a	 cidade	 de	 Beja,	 viu-se	 confrontada	 com	 a	 presença	 destas	 peças,	 nos	 mais	 variados	

momentos.

A	 Exposição	 decorreu	 no	 interior	 do	 Museu	 Jorge	Vieira,	 no	 entanto,	 foram	 introduzidas	 peças	 em

dois	locais	icónicos	da	cidade,	de	forma	a	levar	a	exposição	até	ao	visitante,	despertando	curiosidade	e
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vontade	 em	 conhecer	 na	 totalidade	 o	 discurso	 expositivo	 que	 se	 encontrava	 no	 Museu	 Jorge	Viera.

A	introdução	das	peças	nestes	locais	exteriores	e	distantes	entre	si	levou	a	que	os	utilizadores	destes

espaços,	 Cais	 na	 Planície	 e	 Pastelaria	 Luiz	 da	 Rocha,	 se	 questionassem	 sobre	 a	 sua	 presença,

devido	ao	facto	da	linguagem	formal	das	peças	contrastar	profundamente	com	o	espaço	de	origem.	Esta

interrogação	promoveu	o	discurso	e	as	mais	 variadas	 reacções	 sobre	as	 peças,	 levando	a	que	muitos

se	deslocassem	ao	Museu,	de	forma	a	conhecer	a	origem	do	que	se	lhes	apresentava.	

A	 divulgação	 de	 qualquer	 evento	 actualmente,	 passa	 não	 só	 pelos	 suportes	 gráficos	 tradicionais,

mas	também	pelas	redes	sociais	e	pelas	plataformas	online.	A	Exposição	Mobiliário	Alentejano	–	Peças

com	 Gente	 foi	 divulgada	 em	 todas	 elas,	 contudo	 é	 de	 destacar	 a	 divulgação	 espontânea,	 não

controlada	 pela	 organização	 da	 exposição,	 o	 tipo	 de	 divulgação	 genuína,	 que	 tem	 origem	 na

partilha	de	experiências	e	no	convite	de	quem	visitou	e	ficou	agradado	pela	visita.	

Existem	 algumas	 páginas	 de	 promoção	 da	 cidade	 de	 Beja,	 na	 rede	 social	 Facebook,	 são	 páginas

geridas	 por	 cidadãos	 anónimos,	 que	 de	 forma	 lúdica	 apresentam	 imagens	 e	 promovem	 as	 iniciativas

da	cidade.	A	exposição	Mobiliário	Alentejano	–	Peças	com	Gente,	 foi	publicada	de	 forma	espontânea

por	uma	dessas	páginas.	Na	publicação,	mostravam-se	algumas	imagens	das	peças	expostas	e	fazia-se

o	convite	à	visita.	A	resposta	a	esta	divulgação	espontânea	foi	profundamente	positiva,	sendo	alvo	dos

mais	variados	comentários	e	partilha	dos	conteúdos	por	vários	utilizadores	privados,	promovendo	desta

forma	o	discurso	sobre	as	peças	e	a	reflexão	sobre	as	mesmas.

	

Os	 ateliers	 de	Verão,	 foram	 outra	 actividade	 que	 promoveu	 o	 discurso	 e	 que	 levou	 as	 peças	 a	 um	

público	desconhecido,	as	crianças.	No	decorrer	da	actividade,	 foi	visível	a	curiosidade	e	o	agrado	dos	

participantes	 face	 ao	 que	 lhes	 era	 apresentado.	 Foi	 dada	 a	 possibilidade	 de	 reinterpretação	 destas	

peças	tão	nossas	a	um	público	que	ainda	não	as	tinha	como	dele,	mas	que	certamente,	após	a	actividade,	

as	 tomou	 como	 suas.	 Esta	 actividade	 permitiu	 às	 crianças	 a	 interacção	 com	 o	 Mobiliário	 Popular	

Alentejano	e	a	criação	de	memórias	com	estas	peças.	A	curiosidade	e	o	entusiasmo	que	mostraram	face	

aos	trabalhos	que	lhes	eram	propostos,	levou	a	que	muitas	crianças	inserissem	os	pais	no	contexto	da	

exposição,	 levando-os	 a	 convidarem	 os	 pais	 a	 irem	 à	 exposição	 e	 a	 conhecerem	 as	 peças	 sobre	 as

quais	estavam	a	trabalhar.

A	sessão	Mobiliário	Alentejano	–	Conversas	à	Volta	da	Mesa	dirigiu-se	a	um	público	mais	adulto,	um

público	conhecedor	das	peças	e	admirador	das	mesmas.	Nesta	sessão	de	conversa	foram	apresentadas

as	 motivações	 que	 deram	 origem	 à	 exposição	 e	 foram	 apresentados	 em	 linhas	 gerais	 os	 aspectos

históricos	 que	 estão	 agregados	 às	 mesmas.	 A	 discussão	 teve	 lugar,	 e	 constatou-se,	 mais	 uma	 vez,

de	 que	 é	 necessária	 uma	 nova	 abordagem	 ao	 Mobiliário	 Popular	 Alentejano,	 sendo	 indicado	 o	

Design	 como	 a	 disciplina	 mais	 adequada	 para	 o	 efeito.	 O	 Design	 enquanto	 disciplina	 promotora	 do

desenvolvimento	 e	 da	 inovação	 foi	 apontado,	 pelo	 Sr.	 Dr.	 Hugo	 Guerreiro,	 director	 do	 Museu

Municipal	de	Estremoz,	 como	principal	parceiro	do	Mobiliário	Popular	Alentejano,	no	que	 se	prende

com	a	sua	adequação	aos	tempos	modernos	e	às	necessidades	do	homem	contemporâneo.	

A	esta	actividade,	esperava-se	que	se	seguisse	o	Workshop	Mobiliário	Alentejano	–	Construções	em	Buinho,
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contudo,	devido	ao	número	de	inscrições	não	atingir	os	valores	mínimos	para	a	realização	do	mesmo,	a	

data	foi	alterada	para	o	inicio	do	ano	de	2014,	tendo	como	participantes	os	alunos	do	Instituto	Politécnico	

de	Beja	(IPB).	O	workshop	foi	desta	forma	integrado	nas	actividades	dos	alunos	do	curso	de	Artes	Plásticas	e	

Multimédia,	o	que	 leva	a	que	mais	uma	vez,	o	Mobiliário	Popular	Alentejano,	 vá	ao	encontro	de	um	

público	 novo	 e	 que	 têm	 sobre	 si	 pouco	 ou	 nenhum	 conhecimento,	 dado	 que	 muitos	 dos	 alunos	 não

são	naturais	da	região.

Este	workshop	funcionará	como	ponte	entre	a	Exposição	Mobiliário	Alentejano	–	Peças	com	Gente	e

novas	ideias	que	nela	tiveram	origem	e	que	pretendem	funcionar	como	continuidade	às	suas	premissas

conceptuais.	 Projecta-se	 que	 as	 peças	 desenvolvidas	 e	 os	 ensinamentos	 assimilados	 pelos	 alunos	 do

IPB,	 no	 decorrer	 do	 Workshop,	 funcionem	 como	 base	 para	 o	 re-design	 do	 banco/cadeira	 popular	

alentejana,	 as	 quais	 serão	 expostas	 e	 leiloadas	 no	 Museu	 Jorge	Vieira,	 sendo	 que	 o	 valor	 reunido	

reverterá	a	favor	de	uma	ou	várias	instituições	de	solidariedade	social,	ainda	a	definir.	Este	novo	projecto

procura	 aproximar	 o	 Mobiliário	 Popular	Alentejano	 e	 os	 jovens	 designers	 e	 artistas,	 de	 forma	 a	 dar

continuidade	às	motivações	apresentadas	na	Exposição	Mobiliário	Alentejano	–	Peças	com	Gente.

Devido	ao	impacto	que	o	discurso	expositivo	obteve	no	meio	e	às	motivações	conceptuais	do	mesmo,	muitas	

freguesias	rurais	do	distrito	de	Beja,	mostraram	vontade	em	receber	o	projecto,	pelo	que	se	espera	que	nos	

próximos	 meses	 sejam	 dados	 os	 primeiros	 passos	 para	 o	 início	 da	 Itinerância	 da	 exposição,	 factor	

preponderante	para	a	continuação	do	sucesso	da	mesma,	tornando	desta	forma	possível	o	encontro	das	

peças	com	novos	públicos.

Muito	mais	que	um	discurso	expositivo	coerente	e	dotado	de	 limpeza	 formal,	a	exposição	Mobiliário

Alentejano	 –	 Peças	 com	 Gente,	 foi	 um	 projecto	 cultural	 e	 social,	 que	 levou	 as	 peças	 tradicionais

a	 novos	 públicos	 e	 que	 estimulou	 a	memória	 do	 povo	 em	que	 teve	 origem.	Foram	bastante	 positivas

as	reacções	e	os	testemunhos	recebidos.	Essencialmente	cumpriu-se	um	dos	objectivos	iniciais,	o	qual

passava	pela	estimulação	do	discurso	e	da	discussão	sobre	estas	peças.	Foi	possível	comprovar	que	a

maioria	 dos	 visitantes	 e	 todos	 aqueles	 que,	 embora	 não	 tivessem	 visitado	 o	 espaço	 mas	 que	

tiveram	 contacto	 com	 as	 peças	 que	 estavam	 inseridas	 nos	 espaços	 públicos,	 se	 permitiram	

invadir	pela	nostalgia	e	pela	memória	de	tempos	passados	que	o	contacto	com	as	peças	lhes	provocaram.

Foi	 importante	 verificar	 a	 reacção	 positiva	 de	 turistas	 estrangeiros	 no	 contacto	 que	 estabeleceram

com	estas	peças.

	

A	 exposição	 funcionou	 como	 ponto	 de	 partida	 para	 a	 inserção	 do	 Mobiliário	 Popular	Alentejano	 no	

novo	universo	criativo,	 foi	estratégia	de	promoção	e	 reconhecimento	destas	peças,	 sem	este	estudo	e	

este	projecto,	dificilmente	o	Mobiliário	Popular	Alentejano	seria	valorizado.	Este	trabalho	marca	o	início	

deum	 percurso	 que	 procura	 enfatizar	 a	 existência	 destas	 peças	 no	 meio,	 mas	 também	 dá-las	 a	

conhecer	 a	 novos	 públicos,	 a	 novos	 agentes	 que	 as	 utilizem	 como	 fonte	 criativa	 e	 que	 contribuam

para	a	sua	persistência.

A	exposição	Mobiliário	Alentejano	–	Peças	com	Gente	foi	uma	exposição	destinada	aos	sentidos,	que

procurou	 estimular	 o	 visitante	 unicamente	 pela	 presença	 das	 peças	 e	 pelo	 folheto	 informativo,	 sem
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qualquer	apoio	ou	 informação	adicional	no	que	 se	prende	a	cada	peça	especificamente.	Deu-se	 lugar

à	 emoção,	 à	 espontaneidade.	 Muitos	 foram	 os	 visitantes	 que	 não	 satisfeitos	 pela	 visualização	 das	

peças,	 sentiram	 necessidade	 de	 lhes	 tocar	 e	 de	 as	 utilizar,	 subindo	 para	 os	 estrados	 de	 apoio	 e	

experimentando	as	cadeiras	ou	girando	as	peças	que	estavam	suspensas,	de	 forma	a	compreender	os

encaixes	 e	 a	 estrutura	 interior,	 como	 que	 a	 tentar	 compreender	 a	“alma”	 daquilo	 que	 lhes	 estava	 a

tocar	 a	 sua.	 Eram	 estas	 as	 reacções	 pretendidas	 e	 os	 comportamentos	 aspirados	 no	 contacto	

dos	visitantes	com	o	discurso	expositivo,	afinal	de	contas,	estas	peças	têm	gente.	As	gentes	que	as	usa.
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Anexo	I
Levantamento	Fotográfico





Casa	do	Povo	de	Baleizão

Nome:		 Mesa	de	leitura/	suporte	para	livros

Vantagens:		 Peça	preponderante	pela	função	a	que	se	destina.	
	 	 Óptimas	condições	de	conservação
	 	 Invulgar
	 	 Facilidade	de	empréstimo	pelo	proprietário

Desvantagens:	Peça	de	grandes	dimensões,	pelo	que	a	sua	inserção	no	contexto	expositivo	limitaria		
	 	 			todo	o	discurso	expositivo

Proprietário:	Casa	do	Povo	de	Baleizão
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Casa	do	Povo	de	Peroguarda

Nome:	Cadeirão	e	Armário	Amarelo

Vantagens:		 Excelentes	condições	de	conservação
	 	 Valor	estético,	formal	e	funcional
	 	 Representatividade	dos	seus	pares

Desvantagens:	Peças	restauradas	recentemente
	 	 			Peças	de	grandes	dimensões
	 	 			Impossibilidade	de	empréstimo	por	parte	do	poprietário

Proprietário:	Casa	do	Povo	de	Peroguarda	
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Nome:		 Cadeirão	e	Mesa	redonda	Cinza

Vantagens:		 Excelentes	condições	de	conservação
	 	 Valor	estético,	formal	e	funcional
	 	 Representatividade	dos	seus	pares

Desvantagens:	Peças	restauradas	recentemente
	 	 		Peças	de	grandes	dimensões
	 	 		Impossibilidade	de	empréstimo	por	parte	do	poprietário

Proprietário:	Casa	do	Povo	de	Peroguarda
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Nome:		 Cadeiras	e	Mesa	quadrada	Azul

Vantagens:		 Excelentes	condições	de	conservação
	 	 Valor	estético,	formal	e	funcional
	 	 Representatividade	dos	seus	pares
	 	 Adequadas	à	inserção	em	locais	públicos	para	divulgação	da	exposição

Desvantagens:	Impossibilidade	de	empréstimo	por	parte	do	poprietário

Proprietário:				Casa	do	Povo	de	Peroguarda
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Nome:		 Banco	colectivo,	com	apoio	para	costas	e	braços,	cor	verde

Vantagens:		 Excelentes	condições	de	conservação
	 	 Valor	estético,	formal	e	funcional
	 	 Funcionalidade	do	assento,	o	mesmo	funciona	como	arca	de	arrumação

Desvantagens:	Impossibilidade	de	empréstimo	por	parte	do	poprietário
	 													Dimensões

Proprietário:				Casa	do	Povo	de	Peroguarda
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Nome:		 Relógio	de	Parede,	decorado	com	os	elementos	tradicionais

Vantagens:		 Excelentes	condições	de	conservação

Desvantagens:	Impossibilidade	de	empréstimo	por	parte	do	poprietário
	 													Não	se	enquadra	enquanto	peça	tipica,	sendo	uma	adequação	recente	dos	elementos

Proprietário:				Casa	do	Povo	de	Peroguarda
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Casa	do	Povo	da	Salvada

Nome:		 Cadeiras	com	encosto	em	coração,	bege	e	castanha

Vantagens:		 Boas	condições	de	conservação
	 	 Valor	estético,	formal	e	funcional
	 	 Representatividade	dos	seus	pares
	 	 Facilidade	de	empréstimo

Desvantagens:	Apoios	laterais	em	metal,	que	não	pertencem	à	produção	inicial

Proprietário:	Casa	do	Povo	de	Salvada
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Nome:		 Armário	Preto

Vantagens:			 Valor	estético,	formal	e	funcional
	 	 Facilidade	de	empréstimo

Desvantagens:	Visíveis	limitações	a	nível	de	conservação
	 	 		Dimensões

Proprietário:	Casa	do	Povo	de	Salvada
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Nome:		 Suporte	para	documentos

Vantagens:		 Boas	condições	de	conservação
	 	 Valor	estético,	formal	e	funcional

Desvantagens:	Impossibilidade	de	retirar	do	suporte	em	que	se	encontra

Proprietário:	Casa	do	Povo	de	Salvada
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Casa	do	Povo	de	Nª	Sª	das	Neves

Nome:		 Cadeirão	amarelo	com	encosto	perfurado	em	forma	de	coração

Vantagens:		 Representatividade	dos	seus	pares
	 	 Valor	estético,	formal	e	funcional
	 	 Facilidade	de	empréstimo

Desvantagens:	Apoio	para	braços	com	relativas	condições	de	conservação

Proprietário:	Casa	do	Povo	de	Nª	Sª	das	Neves
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Nome:		 Mesa	com	duas	gavetas	frontais	e	cadeiras

Vantagens:		 Representatividade	dos	seus	pares
	 	 Valor	estético,	formal	e	funcional
	 	 Facilidade	de	empréstimo

Desvantagens:	Visíveis	dificuldades	ao	nível	de	conservação

Proprietário:	Casa	do	Povo	de	Nª	Sª	das	Neves
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Nome:		 Estanheira	Cinza

Vantagens:		 Representatividade	dos	seus	pares
	 	 Valor	estético,	formal	e	funcional
	 	 Facilidade	de	empréstimo

Desvantagens:	Visíveis	dificuldades	ao	nível	de	conservação	da	estrutrura

Proprietário:	Casa	do	Povo	de	Nª	Sª	das	Neves
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Museu	Municipal	de	Ferreira	do	Alentejo

Nome:		 Cozinha	Alentejana	-	Mesa,	Cadeiras,	Estanheira	e	suporte	para	Pratos

Vantagens:		 Excelentes	condições	de	conservação
	 	 Natural	adequação	ao	contexto	expositivo
	 	 Valor	patrimonial	afirmado	e	representatividade	dos	seus	pares

Desvantagens:	Impossibilidade	de	empréstimo	por	parte	do	poprietário

Proprietário:	Museu	Municipal	de	Ferreira	do	Alentejo
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MADE	-	Museu	de	Artesanato	e	Design	de	Évora	

Nome:		 Cadeiras	Alentejanas

Vantagens:		 Excelentes	condições	de	conservação
	 	 Natural	adequação	ao	contexto	expositivo
	 	 Valor	patrimonial	afirmado	e	representatividade	dos	seus	pares

Desvantagens:	Impossibilidade	de	empréstimo	por	parte	do	poprietário

Proprietário:	MADE	-	Museu	de	Artesanato	e	Design	de	Évora
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Colecções	Particulares	

Nome:		 Cozinha	Alentejana	-	Armário,	Cadeiras,	Mesa	Alta	e	banco

Vantagens:		 Excelentes	condições	de	conservação
	 	 Representatividade	dos	seus	pares

Desvantagens:	Impossibilidade	de	empréstimo	por	parte	da	poprietário
	 	 			Dimensões	do	Armário

Proprietário:	Sra.	D.	Custódia	de	Brito
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Colecções	Particulares	

Nome:		 Copeiro	e	Papagaio

Vantagens:		 Excelentes	condições	de	conservação
	 	 Representatividade	dos	seus	pares
	 	 Facilidade	de	empréstimo	pelo	proprietário

Proprietário:	Sra.	D.	Custódia	de	Brito
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Colecções	Particulares	

Nome:		 Arquinha	de	Costura

Vantagens:		 Excelentes	condições	de	conservação
	 	 Representatividade	dos	seus	pares
	 	 Facilidade	de	empréstimo	pelo	proprietário

Proprietário:	Sra.	D.	Custódia	de	Brito
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Colecções	Particulares	

Nome:		 Cadeira	de	Criança

Vantagens:		 Excelentes	condições	de	conservação
	 	 Representatividade	dos	seus	pares
	 	 Facilidade	de	empréstimo	pelo	proprietário

Proprietário:	Sra.	D.	Custódia	de	Brito
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Colecções	Particulares	

Nome:		 Porta	pintda	de	forma	típica

Vantagens:		 Excelentes	condições	de	conservação
	 	 Interessante	adequação	da	pintura	tradicional
	 	 Facilidade	de	empréstimo	pelo	proprietário

Desvantagens:	Difícil	inserção	no	espaço	expositivo,	dada	a	necessitade	de	suporte	adequado

Proprietário:	Sra.	D.	Custódia	de	Brito
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Colecções	Particulares	

Nome:		 Banco	de	Amassar

Vantagens:		 Representatividade	das	peças	destinadas	ao	auxilio	de	actividades	laborais
	 	 Facilidade	de	empréstimo	pelo	proprietário

Desvantagens:	Visíveis	dificuldades	a	nível	de	conservação	do	assento	e	da	pintura	base

Proprietário:	Sra.	D.	Custódia	de	Brito
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Colecções	Particulares	

Nome:		 Banco	de	Taberna	com	assento	em	madeira

Vantagens:		 Representatividade	dos	seus	pares
	 	 Facilidade	de	empréstimo	pelo	proprietário

Desvantagens:	Visíveis	dificuldades	a	nível	de	conservação	a	nível	estrutural	e	da	pintura	base

Proprietário:	Coleccionador	Particular
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Anexo	II
Desenhos	Técnicos	-	Material	Expositivo





 40 

 1
00

 

 40 

 4
0 

 40 

 1
00

 

 40 

 4
0 

155

Bases
Escala	1/10

Unidade:	cm
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Bases	de	Suporte	às	Miniaturas
Escala	1/10

Unidade:	cm
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