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APRESENTAÇÃO 

 

Assumindo o compromisso de apoio do Município de Vila Nova de Gaia, às colectividades, o Pelouro da 
Cultura através do Arquivo Municipal, encetou um projeto de valorização e promoção do património 
material e imaterial, mediante a classificação, inventariação e catalogação de artefactos pertencentes 
ao Grupo Folclórico de Danças e Cantares da Freguesia de Mafamude, que nos remetem para Gaia dos 
finais do séc. XIX e início do séc. XX.  

Com esta iniciativa, pretendemos também contribuir para a salvaguarda da identidade local, através do 
estudo e divulgação das tradições, patentes na história do traje, dos adereços, dos ornamentos, dos 
instrumentos musicais ou mesmo nos brinquedos de cada época.  

Reveladores de afeto, religiosidade, festa ou rituais de quotidiano, são acima de tudo formas de 
expressão cultural carregados de uma simbologia que vale a pena reinterpretar. 

Os objectos hoje exibidos, oásis de memória rural em palco urbano, estão agora distantes dos homens e 
mulheres com quem partilharam uma época, no fabrico, no uso e nos modos da sua apropriação e 
fruição. Na sua distância de objetos de coleção, evocam desde logo, a natureza que propicia os materiais 
de que são feitos: a lã, o linho, o algodão, a seda, a palha, a madeira, o couro, trabalhados em casa 
artesanalmente ou já na era industrial, transportam-nos para um tempo em que cada peça de vestuário 
podia durar uma, duas ou três vidas. São uma pequena amostra da profusão de materiais, muitos deles 
desconhecidos por estarem em desuso na atualidade. 

No tempo longo da sua existência, os camponeses desenvolveram procedimentos e formas de 
aproveitamento dos recursos, cuja eficácia e aparente simplicidade convive com elaborações de grande 
sofisticação técnica e plástica. Modos de fazer e dizer, motivos e desenhos constroem os sentidos com 
que cada grupo projecta a sua identidade regional. 

Uma humanidade que se prolonga na relação com o meio físico envolvente. Entes que reaparecem na 
forma dos artefactos, na geometria dos entrançados, nos grafismos presentes nos bordados, na 
ourivesaria, nos têxteis, no sentimento posto na escolha da cor. Adereços e ornamentos, canto e dança 
são a figuração e a voz do universo em que cada sociedade se revela. 

A exposição mostra alguns dos objectos de entre os que fazem parte de um vasto espólio reunido ao 
longo de trinta anos pelo Grupo Folclórico de Danças e Cantares da Freguesia de Mafamude. É por isso 
mesmo um convite para todos os que desejam saber mais sobre esta comunidade e assim aprender a 
saber mais sobre nós próprios. 

 

Alda Padrão Temudo 

Chefe de Divisão Municipal de Arquivo 
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Núcleo 1 

Traje 

Trajar é um acto que reflecte a quase infindável trama de relações que o indivíduo e a sociedade 

mutuamente estabelecem. A forma de trajar sempre teve uma importância vital na vida do Homem.  

Com efeito, tanto o traje rural como o traje urbano possuem marcas próprias, reveladoras de diferentes 

formas de ver o mundo e estão subordinados a sistemas de valores hierarquizados de modo diverso, o 

quotidiano e os momentos ou dias especiais (dias de festa). 

Sobre as motivações que levaram o homem da nudez ao trajar, é possível citar algumas: a necessidade 

de proteger o corpo contra as agressões climatéricas; a modéstia, ou pudor, que remete para o pecado 

original e a necessidade de adornar ou decorar o corpo, mostrando-o aos outros. 

Talvez esta última seja a principal finalidade do vestuário, era a satisfação da necessidade de 

ornamentar o corpo. Se atendermos às sociedades primitivas, podemos observar que, apesar da 

ausência de roupagens, os corpos ostentavam uma variedade enorme de sinais decorativos desde a 

pintura, tatuagens, ou objectos, com uma função social evidente e equiparável à do trajar nas nossas 

sociedades. 

O traje tradicional de um povo é simplesmente um indicador sociocultural e histórico deste se reflecte 
os vários parâmetros que contribuem para a coesão de uma unidade social. Qualquer região portuguesa 
conta com trajes de ordem cerimoniosa e uma variedade de uso quotidiano, indicando estes os valores 
culturais, religiosos, morais, de riqueza, as actividades económicas da zona, e a repartição de tarefas 
entre o homem e a mulher. 

As exigências das tarefas tradicionalmente atribuídas à mulher, tais como o transporte de víveres à 
cabeça, traduziu-se na inclusão na indumentária tradicional portuguesa da rodilha ou turbante como 
protecção das pesadas cargas a que as mulheres estavam sujeitas ao carregar os cestos, bilhas e 
cântaros que alimentavam os lares e a economia portuguesa. 

As cores solenes como o preto e castanho escuro e as vivas como o vermelho, verde, azul, e tecidos 
como a estopa, linho e algodão ofereciam protecção térmica nos trabalhos efectuados sob um sol 
abrasador e o frio das geadas invernais. 

Sendo a terra e o ouro a moeda corrente de riqueza, o povo investia nestes as suas economias. O 
estatuto social seria mais ou menos elevado conforme a quantidade de ouro que uma mulher 
ostentava. A joalharia tradicional portuguesa, adorno complementar aos seus trajes, chegou ao seu 
apogeu nos trabalhos de filigrana. Embora ostentando semelhanças de norte a sul, os trajes tradicionais 
portugueses oferecem uma significativa diversidade, sendo possível identificar cada uma das regiões 
que compõem o território nacional. 
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Instituição/Proprietário: Grupo Folclórico de Danças e Cantares de Mafamude 

 1-Traje de trabalho feminino 

1.1- Peça: Chapéu de palha 

Matéria: Palha 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Chapéu de palha, copa redonda e abas. 

Executada por:  Artesão de Cinfães 

Historial da peça: Através de pesquisa bibliográfica e visualização de fotografias antigas e acesso a peças 

antigas de vários particulares. 

Exposições: “Bonecas” 

Título: História da Boneca desde a Idade Média 

Local: Universidade Sénior de Santa Maria da Feira 

Data:  Abril 2008  

Registo de Imagens: 

Local: Arquivo Municipal Sophia de Mello Breyner 

Autor: Lauren Maganete 

Data: 27/09/2012   

1.2 - Peça: Lenço de cabeça 

Matéria: Chita 



 
 

7 
008.05/DMAF/DMA                                                                                                                                                                                                                   
 

         Catálogo Nº 03/2012 

 

Técnica: Industrial 

Descrição da peça: Lenço quadrangular, em chita com padrão estampado com florinhas nos 

tons de rosa e azul. 

1.3 - Peça: Lenço de cabeça 

Matéria: Chita 

Técnica: Industrial 

Descrição da peça: Lenço quadrangular, em chita com padrão estampado com florinhas nos tons de rosa 

e azul. 

Executada por: Desconhecido 

1.4 - Peça: Blusa 

Matéria: Chita 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Blusa em chita de manga comprida, vermelha com pintas brancas, de escapulário e 

tomados. 

Executada por: D. Lurdes Fernandes 

1.5 - Peça: Saia 

Matéria: Algodão 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Saia de algodão em xadrez azul e castanho, com uma barra franzida com 3 cm de 

altura, cosida à mão no cós. Com tomados e ornamentada com duas fitas de algodão azul, rematada 

com a mesma fita. 

Executada por: D. Lurdes Fernandes 

1.6 - Peça: Avental 

Matéria: Chita 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Avental de chita estampado com riscas e florinhas, com tomados e fitas de algodão 

azul. 

Executada por: D. Lurdes Fernandes 

1.7 - Peça: Socos 

Matéria: Madeira e calfe 
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Técnica: Manual 

Descrição da peça: Socos em madeira e calfe preto brilhante entachados. 

Executada por: Tamanqueiro da Maia 

1.8 -Peça: Faixa 

Matéria: Lã 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Faixa de lã preta, franjada nas pontas 

Executada por: D. Lurdes Fernandes 

1.9 - Peça: Brincos meia libra 

Matéria: Ouro 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Brincos de ouro meia libra 

Executada por: Ourives de Gondomar 

 2 -Traje de trabalho masculino 

2.1 - Peça: Boné 

Matéria: Cotim 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Boné de cotim de ricas em tons de azul. 

Executada por: Senhor Paiva - S. João da Madeira 

2.2 - Peça: Lenço tabaqueiro 

Matéria: Algodão 
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Técnica: Industrial 

Descrição da peça: Lenço tabaqueiro em algodão vermelho, com riscas brancas e pretas a contornar o 

lenço. 

Executada por: Desconhecido 

2.3 -Peça: Camisa 

Matéria: Algodão 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Camisa em riscado de mangas compridas em tons de azul. 

Executada por: D. Lurdes Fernandes 

2.4 - Peça: Faixa 

Matéria: Lã 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Faixa de lã preta enrolada à volta da anca, com a ponta enfiada na faixa. 

Executada por: D. Lurdes Fernandes 

2.5 - Peça: Calças 

Matéria: Cotim 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Calças em cotim com riscas em tons de azul. Com bolsos metidos a direito. 

Executada por: D. Lurdes Fernandes 

2.6 - Peça: Meias 

Matéria: Lã 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Meias de lã mescladas. 

Executada por: D. Judite Saldanha 

2.7 - Peça: Socos 

Matéria: Madeira e couro 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Socos em madeira e couro gravado e entachado. 
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Executada por: Tamanqueiro da Maia 

 3 - Traje de Romaria Feminino 

3.1 - Peça: Chapéu de alamares 

Matéria: Feltro, veludo e lã 

Técnica: Industrial 

Descrição da peça: Chapéu redondo, preto em feltro, forrado a veludo, encimado por pompons de lã. 

Executada por: Fábrica de Chapéus Costa Larga – Pijeiros (S. João da Madeira) 

3.2 - Peça: Lenço de cabeça 

Matéria: Algodão 

Técnica: Industrial 

Descrição da peça: Lenço de algodão, quadrado, utilizado sobre os ombros, dobrado em bico. 

Estampado com vermelho, verde amarelo e azul de flores e cornucópias. 

Executada por: Comprado na loja Príncipe das Malhas – Porto 

3.3 - Peça: Camisa 

Matéria: Linho 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Camisa de linho de manga comprida, franzida no punho e cava. Na frente de carcela 

a apertar com botões de madrepérola, adornada com rendas de algodão feitas à mão. 

Executada por: D. Lurdes Fernandes 

3.4 - Peça: Colete de rabos 
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Matéria: Sarja de algodão 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Colete de sarja de algodão, vermelho, forrado a pano cru. Bordado com silvas de 

flores a ponto de grilhão. Aperta com ilhós feitos à mão e cordão de algodão. Cintado com uma aba 

sobre a anca, atrás termina em bico com dois rabinhos. 

Executada por: D. Lurdes Fernandes e bordado pela D. Emília 

3.5 - Peça: Avental 

Matéria: Algodão 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Avental de algodão, às listas azul claro, com tomados, franzido na cinta a terminar 

em barra em richeleaux da mesma cor. 

Executada por: D. Lurdes Fernandes e bordado pela D. Fernanda Queirós Guedes 

3.6 - Peça: Saia 

Matéria: Algodão 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Saia em algodão em riscas de flores, com barras de flores do mesmo tecido e 

ornamentada com fita de algodão vermelha. 

Executada por: D. Lurdes Fernandes  

3.7 - Peça: Faixa 

Matéria: Lã 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Faixa de lã vermelha, franjada nas pontas, ata atrás em laço.  

Executada por: D. Lurdes Fernandes  

3.8 - Peça: Algibeira 

Matéria: Sarja de algodão 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Algibeira em sarja de algodão, com três bolsas duas na frente e uma atrás. Na frente 

aperta com uma presilha e um botão. É debruada a fita de algodão. 

Executada por: D. Lurdes Fernandes  
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3.9 - Peça: Saca de remendos 

Matéria: Chita, pano  cru e lã 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Saca de remendos em chita variada, forrada a pano cru. Aperta com uma fita do 

mesmo tecido. Termina com pompons de lã.  

Executada por: D. Lurdes Fernandes  

3.10 - Peça: Chinelos 

Matéria: Calfe e couro 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Chinelos lisos de tacão, em calfe brilhante de sola de couro cosidos à mão.  

Executados por: Sapateiro artesão Manuel Mota – Canedo (Sta. Maria da Feira) 

3.11 - Peça: Meias 

Matéria: Algodão 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Meias lisas, até ao joelho de algodão feitas à mão. 

Executada por:  D. Maria Albina Moreira 

3.12 - Peça: Condensa 

Matéria: Verga 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Verga pintada em tons de vermelho alaranjado, adornada com a toalha de linho, em 

ponto aberto e renda.  

Executada por: Desconhecido 

3.13 - Peça: Toalha 

Matéria: Linho 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Toalha de linho, com bainhas abertas  a toda a volta, nas extremidades do 

comprimento 6 cm de largura de renda feita à mão.   

Executada por: Desconhecido 

3.14 - Peça: Brincos de botões 
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Matéria: Ouro e esmalte 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Brincos de botão em ouro e esmaltados. 

Executada por: Artesãos de Gondomar - Ourivesaria Moureja, Rua da Fábrica 

3.15 - Peça: Moeda de imitação com cercadura 

Matéria: Ouro   

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Moeda com cercadura cinzelada, com a imagem do Rei D. Luiz. Pendurada num fio 

de malha de cordão.    

Executada por: Ourives artesão de Gondomar - Ourivesaria Moureja, Rua da Fábrica 

 4 - Traje de Romaria Masculino 

4.1 - Peça: Chapéu de copa redonda 

Matéria: Feltro pêlo de coelho 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Chapéu de feltro de pêlo de coelho preto. De copa redonda aba larga e abainhado a 

fita de gorgorão com laço no lado esquerdo.  

Executada por: Desconhecido 

4.2 - Peça: Camisa 

Matéria: Linho 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Camisa de linho de manga comprida, com franzido no ombro e no punho. Peitilho 

com pregas até à cinta a terminar numa presilha. Abotoada com botões de madrepérola de 4 furos. 
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Executada por: D. Lurdes Fernandes 

4.3 - Peça: Faixa 

Matéria: Lã 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Faixa de lã, franjada nas duas extremidades 

Executada por: D. Lurdes Fernandes 

4.4 - Peça: Colete 

Matéria: Lã 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Colete de fazenda de lã preta, caveado, decote em bico, abotoado com botões 

pretos de 4 furos. Dois bolsos metidos. As costas de fazenda de lã axadrezado em tons de cinza. No 

bolso do lado esquerdo o lenço tabaqueiro. 

Executado por: Alfaiate Alexandrino Quintas – Grijó 

4.5 - Peça: Calças 

Matéria: Lã 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Calças de lã preta, bolsos metidos, ajustam atrás com presilhas e fivela.  

Executadas por: Alfaiate Alexandrino Quintas – Grijó 

4.6 - Peça: Botas 

Matéria: Calfe e couro 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Botas de calfe com atacadores, e sola de couro. 

Executadas por: Sapateiro artesão Senhor Manuel Mota – Canedo 

Observações: Como romeiro, transporta um pau com ramagem, chouriço, cabaça de vinho e regueifa 

azeda.   

4.7 - Peça: Meias 

Matéria: Algodão 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Meias de algodão ou lã feitas à mão. 
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Executada por: D. Judite Teixeira 

 5 - Traje de menina Romeira  

5.1 - Peça: Vestido 

Matéria: Chita 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Vestido de chita, de manga comprida, de riscas e riscas de florinhas. Escapulário com 

folho e renda a toda a volta. Saia de roda com tomados e fita cor de rosa de algodão.   

Executada por: D. Maria Albina Moreira   

Observações: A criança tem ao colo uma boneca de trapos (Rita) 

 6 - Traje menina Romaria  

6.1 - Peça: Lenço de cabeça 

Matéria: Cambraia    
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Técnica: Manual 

Descrição da peça: Lenço verde, quadrado em cambraia bordada com florinhas a castanho. 

Executada por: D. Maria Albina Moreira 

6.2 - Peça: Brincos (ais) 

Matéria: Ouro e pérola   

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Brincos em ouro argola com pérola (ais).  

Executada por: Desconhecido 

6.3 - Peça: Blusa 

Matéria: Chita   

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Blusa em chita aos quadradinhos rosa e branco e florinhas, com rendas no peito e no 

punho.  

Executada por: D. Maria Albina Moreira 

6.4 - Peça: Saia 

Matéria: Chita   

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Saia em chita de xadrez verde e branco, ornamentada com duas fitas brancas de 

algodão. 

Executada por: D. Maria Albina Moreira 

6.5 - Peça: Chinelos 

Matéria: Calfe e sola de couro   

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Chinelos de calfe preto de sola em couro. 

Executada por: Sapateiro artesão Manuel Mota - Canedo  

Observações: A criança trás consigo o vira - vento e uma bola de serrim. 
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 7 - Traje de Rapaz Romaria  

7.1 - Peça: Boné 

Matéria: Cotim 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Boné de cotim, com pala encimado por um botão do mesmo tecido. 

Executada por: D. Maria Albina Moreira   

7.2 - Peça: Camisa 

Matéria: Riscado  

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Camisa de riscado, de manga comprida, abotoada em carcela.  

Executada por: D. Maria Albina Moreira   

7.3 - Peça: Calções 

Matéria: Cotim  

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Calções de cotim com peitilho e alças.   

Executada por: Desconhecido 

7.4 - Peça: Meias 

Matéria: Algodão 

Técnica: Manual 
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Descrição da peça: Meias de algodão até ao joelho, feitas à mão.   

Executada por: D. Maria Albina Moreira   

7.5 - Peça: Botas 

Matéria: Atanado 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Botas em atanado com atacadores.   

Executada por: Sapateiro artesão Manuel Mota - Canedo   

Observações: A criança puxa um carro de bois de madeira. 

 8 - Traje lavradeira rica 

8.1 - Peça: Chapéu de abas reviradas 

Matéria: Feltro de veludo pelo de castor 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Chapéu em feltro de veludo de pelo de castor preto. Redondo, abas reviradas 

lateralmente. Abainhado com fita de veludo. Á volta da copa, uma fita de seda lavrada roxa, 

ornamentada á frente com flores secas ao mesmo tom.     

Executada por: Chapeleiro artesão Manuel Pinheiro – S. João da Madeira (Pijeiros) e ornamentado por 

D. Maria Isabel Lacerda 

8.2 - Peça: Paletó 

Matéria: Lã 

Técnica: Manual 



 
 

19 
008.05/DMAF/DMA                                                                                                                                                                                                                   
 

         Catálogo Nº 03/2012 

 

Descrição da peça: Paletó em lã lavrada em riscas. Ornamentado com barras de seda trabalhadas em 

favos, machos, rosetas, renda de guipur e missanga.   

Executada por:  D. Odilía Pinto 

8.3 - Peça: Saia 

Matéria: Gorgorão de seda 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Saia de gorgorão de seda preto, em pregas e machos a terminar com folho de seda 

pregueado, e rematado com fita de seda em machos, renda guipur e missanga. 

Executada por: D. Odilía Pinto 

8.4 - Peça: Blusa 

Matéria: Brocado 

Técnica: Industrial 

Descrição da peça: Blusa de brocado preto, de manga comprida, lavrada em flores. Modelo de 

escapulário ornamentado por galões de sirgaria. 

Executada por: D. Odilía Pinto 

8.5 - Peça: Meias 

Matéria: Algodão 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Meias de algodão acima do joelho, rendadas feitas á mão.  

Executada por: D. Helena Gonçalves 

8.6 - Peça: Chinelos 

Matéria: Verniz e couro 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Chinelos bicudos de tacão à piorra em verniz preto e sola de couro. A parte da frente 

encanastrada, e com lacinho.   

Executada por: Sapateiro artesão Senhor Mota – Canedo (Sta. Maria da Feira) 

8.7 - Peça: Óculos 

Matéria: Metal e vidro 

Técnica: Industrial 
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Descrição da peça: Óculos ovais em metal e vidro. Tendo as hastes um cravo que retraí e aumenta a 

haste.  

Executada por: Desconhecido 

8.8 - Peça: Sombrinha 

Matéria: Metal, ébano, seda, rendas de algodão 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Sombrinha com cabo de metal e ébano com uma borla de sirgaria de seda envolta no 

cabo. A cobertura das varas em seda roxa com fitas de seda pretas, formando quadrados, rematado por 

uma barra de rendas de algodão.  

Executada por: Desconhecido 

8.9 - Peça: Bolsinha 

Matéria: Veludo de algodão e fitas de seda 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Bolsinha em veludo de algodão cor roxa. Bordada com o monograma em ponto de 

grilhão. A parte de cima aperta franzido com fitas de cetim roxo. 

Executada por: D. Odilía Pinto, e pela bordadeira D. Emília  

8.10 - Peça: Brincos de arrecadas  

Matéria: Ouro 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Brincos em ouro em arrecadas de filigrana. 

Executada por: Desconhecido 

8.11 - Peça: Alfinete de três libras 

Matéria: Ouro 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Alfinete de três libras, em ouro. 

Executada por: Desconhecido 

8.12 - Peça: Trancelim 

Matéria: Ouro 

Técnica: Manual 
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Descrição da peça: Fio em ouro, com o mesmo comprimento do cordão, diferente deste pelo seu 

trabalho. Os elos são dos mais diversos feitios, normalmente, trabalhados com filigrana. A variedade de 

malhas pode ir até 30 modelos. 

Executada por: Desconhecido 

Observações: Adornado com borboleta (são corações invertidos em chapa fina gravados com motivos 

florais – os antigos tinham muitas vezes a palavra amizade e motivos religiosos) e medalha de moeda. 

8.13 - Peça: Cordão de soga 

Matéria: Ouro 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Cordão de ouro em malha aberta. 

Executada por: Desconhecido 

Observações: Adornado com medalhas e moedas com cercadura e cruz de raios e relicário.  

8.14 - Peça: Grilhão 

Matéria: Ouro 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Colar de gramalheira ou de grilhão grosso, de malha feita à mão com finíssimo fio de 

ouro. É neste colar que se coloca a Cruz de Malta. 

Executada por: Desconhecido 

8.15 - Peça: Lenço de bobinete 

Matéria: Tule de algodão  

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Lenço branco em tule de algodão bordado, com grinaldas de flores no interior e uma 

grinalda de flores recortada a toda a volta.    

Executada por: D. Odília Pinto e bordado por D. Emília 
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 9 - Traje lavrador rico 

9.1 - Peça: Chapéu de copa bicuda 

Matéria: Feltro pêlo de castor 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Chapéu preto de feltro de pêlo de castor. De copa bicuda aba larga e abainhado a fita 

de gorgorão com laço no lado esquerdo.  

Executada por: Chapeleiro artesão Senhor Pinheiro - S. João da Madeira (Pijeiros)  

9.2 - Peça: Camisa 

Matéria: Linho 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Camisa de linho de manga comprida, com colarinho de bicos arredondados, peitilho 

de pregas a terminar com uma presilha que encaixa no botão das calças.        

Executada por: D. Lurdes Fernandes  

9.3 - Peça: Gravata 

Matéria: Seda 

Técnica: Industrial 

Descrição da peça: Gravata de seda cinza e preta, lavrada em riscas.        

Executada por: D. Odília Pinto  

9.4 - Peça: Colete 

Matéria: Feltro 
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Técnica: Manual 

Descrição da peça: Colete de feltro preto, de trespasse, abainhado com fita de gorgorão, apertado com 

6 botões forrados a veludo, com bolsos metidos com pala avivada a fita de gorgorão. Costas em forro 

alpaca pespontado em linhas paralelas. A ajustar com duas presilhas e fivela.       

Executado por: Alfaiate Alexandrino Quintas - Grijó  

9.5 - Peça: Casaco 

Matéria: Feltro 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Casaco de feltro preto. Abainhado a toda a volta com fita de gorgorão. A parte de 

trás da gola forrada a veludo. Bolsos metidos com pala. Seis botões forrados a veludo. Nas mangas 

punho alto abainhado com fita de gorgorão e 3 botões forrados a veludo.         

Executado por: Alfaiate Alexandrino Quintas - Grijó  

9.6 - Peça: Faixa 

Matéria: Lã 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Faixa de lã preta, franjada nas extremidades. 

Executada por: D. Lurdes Fernandes  

9.7 - Peça: Calças 

Matéria: Lã 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Calças de lã, com bolsos metidos forrados a riscado. Para ajustar atrás duas presilhas 

e uma fivela. 

Executadas por: Alfaiate Alexandrino Quintas - Grijó   

9.8 - Peça: Botas 

Matéria: Couro, sola de couro e elástico 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Botas de elástico em couro preto e sola de couro.   

Executada por: Sapateiro artesão Manuel Mota - Canedo   

Observações: nº 20 
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9.9 - Peça: Guarda-chuva 

Matéria: Madeira e sarja de algodão 

Técnica: Industrial 

Descrição da peça: Guarda chuva preto de estrutura e varas de metal. A cobertura de sarja de algodão 

preto.   

Executada por: Comprado no Antiquário Moreira – Rua do Comércio Porto   

9.10 - Peça: Lenço tabaqueiro 

Matéria: Algodão 

Técnica: Industrial 

Descrição da peça: Lenço quadrado de algodão vermelho com riscas brancas e pretas, no bolso direito 

do colete.   

Executada por: Desconhecido 

9.11 - Peça: Relógio de bolso 

Matéria: Prata dourada 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Relógio de bolso em prata dourada, corrente de malha de trancelim com duas molas 

nas pontas, uma para prender ao colete e outra para prender o relógio, com uma moeda pendurada. 

Relógio redondo em prata dourada com coroa para dar corda, sendo a parte de trás trabalhada com 

motivos florais.  

Executada por: Desconhecido 
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 10 - Traje rapariga lavradeira rica  

10.1 - Peça: Chapéu redondo 

Matéria: Feltro de pêlo de castor e veludo 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Chapéu preto em feltro de pêlo de castor. Redondo, rematado com veludo a toda a 

volta e fitas a cair. 

Executada por: Chapeleiro artesão Pinheiro – Pijeiros (S. João da Madeira) 

10.2 - Peça: Blusa 

Matéria: Armur 

Técnica: Industrial 

Descrição da peça: Blusa em armur, castanho pinhão de riscas lavradas. Escapulário em pregas, ombros 

de pregas em abas contornadas com galão de sirgaria castanho. Mangas compridas, punho a apertar 

com aselhas e botões forrados. A blusa aperta nas costas com uma carcela na medida do escpulário, 

com aselhas e botões forrados.  

Executada por: D. Odília Pinto 

10.3 - Peça: Saia 

Matéria: Armur e cetim 

Técnica: Industrial 

Descrição da peça: Saia em armur, castanho pinhão de riscas lavradas. Barra de franzidos na cinta cosida 

ao cós. Ornamentada na altura da forrilha (barra de tecido para proteger e dar peso à saia) com galão de 

sirgaria castanha, abainhada com fita de cetim da mesma cor. 

Executada por: D. Odília Pinto 
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10.4 - Peça: Xaile 

Matéria: Merino  

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Xaile preto de merino, quadrado, com barra trabalhada em fitilhos a terminar com 

franja.  

Executada por: D. Maria Fernanda Queirós Guedes 

10.5 - Peça: Bolsa 

Matéria: Veludo de algodão e cetim 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Bolsa preta de veludo de algodão, bordada a preto a galão de sirgaria, vidrilhos, 

lantejoulas e missangas. Aperta com duas fitas de cetim. Deixa entrever um lenço branco de linho 

rematado com renda feita à mão. 

Executada por: D. Odília Pinto e D. Laurinda Queirós 

10.6 - Peça: Meias 

Matéria: Algodão 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Meias brancas rendadas de algodão feitas à mão, até ao joelho. 

Executada por: D. Helena Gonçalves 

10.7 - Peça: Socos 

Matéria: Verniz e couro 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Socos pretos de verniz e sola de couro. Gravados com desenhos florais e com um 

laço a encimar os socos. 

Executados por: Sapateiro artesão Manuel Mota – Canedo (Sta. Maria da Feira) 

10.8 - Peça: Brincos 

Matéria: Ouro 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Brincos de botão gravados com motivos florais. 

Executada por: Desconhecido 
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10.9 - Peça: Alfinete 

Matéria: Ouro 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Alfinete em barra de filigrana em alto relevo.  

Executada por: Desconhecido 

10.10 - Peça: Laça 

Matéria: Ouro 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Laça fundida e cinzelada.  

Executada por: Desconhecido 

10.11 - Peça: Cruz 

Matéria: Ouro 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Cruz de raios adornada em rodilhões de filigrana.  

Executada por: Desconhecido 

10.12 - Peça: Cordão 

Matéria: Ouro 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Cordão em ouro enleado em várias voltas. Adornado com duas medalhas moedas 

com cercadura. Sendo a maior com cercadura de raios e aplicações florais, a outra com cercadura de aro 

liso.  

Executada por: Desconhecido 
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 11 - Traje de criança lavradeira rica 

11.1 - Peça: Fita 

Matéria: Algodão acetinado 

Técnica: Industrial 

Descrição da peça: Fita de algodão acetinado beje, apertando no cimo da cabeça com um laçarote.  

Executada por: Comprado na retrosaria Casa Rocha   

11.2 - Peça: Babeiro 

Matéria: Piquet 

Técnica: Industrial 

Descrição da peça: Babeiro com corpo em piquet  cor- de -rosa, nos folhos do corpo e na saia 

ornamentado com renda branca.  

Executada por: D. Maria Albina Moreira 

Observações: Ao colo uma boneca de porcelana. Usa nas orelhas brincos “aís”. 

11.3 - Peça: Vestido 

Matéria: Cambraia  

Técnica: Industrial 

Descrição da peça: Vestido de cambraia estampado. Manga comprida com folhinho na ponta.  

Executada por: D. Maria Albina Moreira 

11.4 - Peça: Sapatos 
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Matéria: Couro 

Técnica: Industrial 

Descrição da peça: Sapatos de presilha em couro brancos.   

Executada por: Fábrica de bonecas de porcelana “Alda” - Barcelos  

11.5 - Peça: Meias 

Matéria: Algodão 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Meias de algodão até ao joelho, brancas.   

Executada por: Desconhecido 

 

 12 - Traje de menina lavradeira rica 

12.1 - Peça: Laçarote 

Matéria: Cambraia  

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Laçarote de cambraia, quadrados brancos e rosa com flores.   

Executada por: D. Maria Albina Moreira 

12.2 - Peça: Babeiro 

Matéria: Piquet 

Técnica: Industrial 
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Descrição da peça: Babeiro em piquet branco, com folhos no corpo e adornado com entremeio de fita 

de algodão e tomados.    

Executada por: D. Maria Albina Moreira  

12.3 - Peça: Vestido 

Matéria: Cambraia  

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Vestido de cambraia, de quadrados brancos e rosa e flores. Vestido de manga 

comprida com folho nos punhos. A arrematar em cima duas meias golas com rendas.     

Executada por: D. Maria Albina Moreira  

Observações: Na mão esquerda, uma cesta de maias, com flores secas dentro. Usa nas orelhas brincos 

“aís”. Calçada com botas d cordões em azul - marinho.    

 13 - Traje rapaz lavrador rico 

13.1 - Peça: Boné 

Matéria: Sarja de algodão e veludo 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Boné de pala em sarja de algodão, aos quadrados, beje, castanho e bordeaux. 

Contorna o boné a cima da pala uma tira de veludo castanho.     

Executada por: D. Maria Albina Moreira 

13.2 - Peça: Camisa 

Matéria: Pano alinhado 
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Técnica: Manual 

Descrição da peça: Camisa de pano alinhado, aos quadrados em tons de castanho claro e escuro, beje e 

azul. Gola em bico, manga comprida, franzida nos ombros e punhos. Aperta com botões de quatro 

furos. 

Executada por: D. Maria Albina Moreira  

13.3 - Peça: Calças 

Matéria: Veludo de algodão 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Calças de veludo de algodão, com alças e peitilho, de cor castanha. 

Executada por: D. Maria Albina Moreira  

13.4 - Peça: Meias 

Matéria: Algodão 

Técnica: Industrial 

Descrição da peça: Meias  de algodão fio Escócia. 

Executada por: Desconhecido 

13.5 - Peça: Botas 

Matéria: Calfe 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Botas pretas de cordões em calfe e sola. 

Executada por: Sapateiro artesão Manuel Mota – Canedo (Sta. Maria da Feira) 

Observações: Puxa por um cordel um carro de corrida em chapa. 
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 14 - Traje de Vêr a Deus ou de Domingar 

14.1 - Peça: Lenço de tapete 

Matéria: Seda 

Técnica: Industrial 

Descrição da peça: Lenço quadrado branco de seda lavrada, colocado na cabeça em triângulo. 

Executada por: Comprado a metro e a D. Lurdes Fernandes executou a bainha. 

14.2 - Peça: Blusa 

Matéria: Armur 

Técnica: Industrial 

Descrição da peça: Blusa azul em armur de manga comprida, a terminar com um punho estreito a 

apertar com mola. Colareta e peitilho  adornada com galão preto de sirgaria, aperta ao lado do peitilho 

com molas. Nas costas tem um macho a meio e duas pregas de cada lado. 

Executada por: D. Lurdes Fernandes  

14.3 - Peça: Saia 

Matéria: Merino  

Técnica: Industrial 

Descrição da peça: Saia preta de merino. Com barra franzida abaixo do cós. Adornada na forrilha com 

fitas de seda preta. 

Executada por: D. Lurdes Fernandes  

14.4 - Peça: Xaile de merino 
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Matéria: Merino  

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Xaile preto de merino quadrado, com barra lavrada e franjado.  

Executada por: D. Lurdes Fernandes  

14.5 - Peça: Bolsa 

Matéria: Cetim 

Técnica: Industrial 

Descrição da peça: Bolsa preta de cetim, oval com barra franzida a toda a volta, aperta com duas fitas do 

mesmo tecido.  

Executada por: D. Lurdes Fernandes  

14.6 - Peça: Meias 

Matéria: Algodão 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Meias brancas rendadas de algodão, feitas à mão. 

Executada por: D. Helena Gonçalves  

14.7 - Peça: Chinelos 

Matéria: Couro e sola 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Chinelos pretos de couro, bicudos e arrebitados com tacão de sola 

Executados por: Sapateiro artesão Manuel Mota – Canedo (Sta. Maria da Feira)  

14.8 - Peça: Brincos 

Matéria: Ouro e pérola 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Brincos de chapola pequenos, gravados com uma lua e estrela com pérola. 

Executada por: Desconhecido 

14.9 - Peça: Alfinete 

Matéria: Ouro e pérolas 

Técnica: Manual 



 
 

34 
008.05/DMAF/DMA                                                                                                                                                                                                                   
 

         Catálogo Nº 03/2012 

 

Descrição da peça: Alfinete em ouro em forma de trevo de três folhas, adornado com pérolas. 

Executada por: Desconhecido 

 15 - Traje Vendedeira de Doces 

15.1 - Peça: Chapéu de alamares 

Matéria: Feltro de pêlo de coelho, veludo e lã 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Chapéu preto de feltro de pêlo de coelho, de forma redonda, forrado a veludo a toda 

a volta e em cima pompons feitos de lã. 

Executado por:  Chapeleiro artesão Manuel Pinheiro – Pijeiros (S. João da Madeira)   

15.2 - Peça: Camisa   

Matéria: Linho 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Camisa de linho de manga comprida, franzida no punho e cava. Na frente de carcela 

a apertar com botões de madrepérola, adornada com rendas de algodão feitas à mão. 

Executada por: D. Lurdes Fernandes 

15.3 - Peça: Lenço de costas   

Matéria: Algodão 

Técnica: Industrial 

Descrição da peça: Lenço quadrado de algodão, estampado com cravinhos, em tons de castanho, 

amarelo torrado e verde. Colocado sobre os ombros e traçado à frente. 
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Executada por: Desconhecido 

15.4 - Peça: Saia 

Matéria: Chita e pano alinhado 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Saia de chita estampada em riscas e riscas de flores nos tons de castanho, amarelo e 

branco. Barra franzida junto ao cós, com tomados em baixo junto a uma barra amarela, que se encontra 

adornada com fitas do mesmo tecido da saia. 

Executada por: D. Lurdes Fernandes 

15.5 - Peça: Avental 

Matéria: Chita e algodão 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Avental de chita amarelo  torrado com pintinhas brancas e rodinhas brancas com flor 

bordeaux. Franzido em cima junto ao cós. Adornado com dois tomados, duas fitas de algodão e renda 

larga de algodão. O avental aperta no cós com dois colchetes.  

Executada por: D. Lurdes Fernandes 

15.6 - Peça: Algibeira 

Matéria: Chita, pano alinhado e algodão 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Algibeira de remendos de chita e pano alinhado, debruada com uma fita de abainhar 

de algodão. Tem três bolsos, dois na frente e um atrás. Aperta na cinta com a mesma fita de algodão. 

Executada por: D. Lurdes Fernandes 

15.7 - Peça: Chinelos 

Matéria: Couro 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Chinelos pretos de couro, de tacão raso e arredondado na frente. 

Executada por: Sapateiro artesão Manuel Mota - Canedo (Sta. Maria da Feira) 
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 16 - Traje de ir à Feira 

16.1 - Peça: Chapéu Vareiro 

Matéria: Feltro pêlo de coelho e gorgorão de seda 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Chapéu vareiro preto de feltro de pêlo de coelho. Abainhado com fita preta de 

gorgorão de seda a contornar a copa, rematando com um laço espalmado.  

Executada por: Chapeleiro artesão Manuel Pinheiro - Pijeiros (S. João da Madeira) 

16.2 - Peça: Lenço de cabeça 

Matéria: Algodão 

Técnica: Industrial 

Descrição da peça: Lenço quadrado de algodão com motivos florais, verde, vermelho e amarelo. 

Executada por: Desconhecido 

16.3 - Peça: Camisa 

Matéria: Linho e algodão 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Camisa de linho de manga comprida, franzida no punho e cava. Na frente de carcela 

a apertar com botões de madrepérola, adornada com rendas de algodão feitas à mão. 

Executada por: D. Lurdes Fernandes e D. Laurinda Queirós 

16.4 - Peça: Paletó 

Matéria: Chita e renda 
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Técnica: Manual 

Descrição da peça: Paletó de chita, florida em amarelo, azul e castanho. De manga comprida e adornado 

com fita e rendas estreitas e de botões forrados.  

Executada por: D. Lurdes Fernandes e D. Laurinda Queirós 

16.5 - Peça: Saia 

Matéria: Chita de algodão 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Saia de chita de algodão, franzida junto ao cós. De fundo amarelo com riscas em 

tijolo, branco e azul. Uma barra de riscas a fazer espinha debruada com fita abainhada azul. Aperta no 

cós com colchetes.  

Executada por: D. Lurdes Fernandes  

16.6 - Peça: Avental 

Matéria: Chita   

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Avental de chita azul com florinhas simétricas em branco. Com dois tomados e duas 

fitas. Aperta com colchetes. 

Executada por: D. Lurdes Fernandes  

16.7 - Peça: Guarda-chuva 

Matéria: Madeira, aço e crepe de seda.   

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Guarda-chuva com cabo em aço e madeira pintado com motivos florais. Sendo a 

cobertura em crepe de seda castanho sombreado em azul. 

Executada por: Desconhecido 

16.8 - Peça: Saca de remendos 

Matéria: Chita 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Saca de remendos em chita, atada em cima com fita do mesmo. Em cima, preta e 

azul. 

Executada por: D. Lurdes Fernandes 

16.9 - Peça: Algibeira 
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Matéria: Chita, pano alinhado e algodão 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Algibeira de remendos de chita e pano alinhado, os padrões são os mesmos da saia e 

paletó, debruada com uma fita de abainhar de algodão. Tem três bolsos, dois na frente e um atrás. 

Aperta na cinta com a mesma fita de algodão. 

Executada por: D. Lurdes Fernandes 

 17 - Traje Leiteira 

17.1 - Peça: Lenço de merino 

Matéria: Merino 

Técnica: Industrial 

Descrição da peça: Lenço quadrado em merino castanho, estampado com flores amarelas e vermelhas 

com folhas verdes. Fundo castanho claro com barra vermelha. Amarra à volta do puxo. 

Executada por: Comprado na Casa Príncipe das Malhas - Porto 

17.2 - Peça: Canado 

Matéria: Chapa folha  de Flandres 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: De forma cilíndrica, tampa com pega e três asas. Na parte superior estreita sendo 

rodeado por um pano de linho, onde se encontra pendurada a medida de leite. 

Executada por: Latoeiro Sr. Manuel Cruz – Anta (Espinho) 

17.3 - Peça: Blusa 

Matéria: Linho e algodão 
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Técnica: Manual 

Descrição: Camisa de linho de manga comprida, franzida no punho e junto à cava. Na frente de carcela a 

apertar com botões de madrepérola.  

Executada por: D. Lurdes Fernandes 

17.4 - Peça: Colete 

Matéria: Linho e sarja de algodão 

Técnica: Manual 

Descrição: Colete em linho e sarja de algodão, de fundo beje com riscas vermelhas. Na parte de baixo 

barra de linho, de trespasse e aperta com seis botões forrados, alternadamente a linho e a sarja de 

riscas. O colete é avivado a linho a toda a volta.   

Executada por: D. Lurdes Fernandes 

17.5 - Peça: Saia 

Matéria: Sarja de algodão e linho 

Técnica: Manual 

Descrição: Saia de sarja de algodão e linho, franzida junto ao cós. De fundo beje com riscas vermelhas, 

junto á forrilha dois tomados de 1,50 cm de altura. Aperta no cós com colchetes.  

Executada por: D. Lurdes Fernandes 

17.6 - Peça: Avental 

Matéria: Linho 

Técnica: Manual 

Descrição: Avental em linho, com tomados e uma barra beje com riscas vermelhas. Aperta atrás com 

colchetes. 

Executada por: D. Lurdes Fernandes 

17.7 - Peça: Faixa 

Matéria: Lã 

Técnica: Manual 

Descrição: Faixa de lã vermelha, franjada em nós do mesmo tecido. Aperta atrás com um nó com franjas 

caídas. 

Executada por: D. Lurdes Fernandes 

17.8 - Peça: Algibeira 
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Matéria: Sarja de algodão e linho 

Técnica: Manual 

Descrição: Algibeira ovalada em sarja de algodão e linho, com duas bolsas na frente e uma atrás. Com 

tecidos variados, riscas vermelhas e beje, amarelo torrado e branco. Abainhado com uma fita de 

algodão castanho claro. 

Executada por: D. Lurdes Fernandes 

17.9 - Peça: Chinelos 

Matéria: Couro e cabedal 

Técnica: Manual 

Descrição: Chinelos rasos em couro e cabedal. 

Executados por: Sapateiro artesão Manuel Mota - Canedo (Sta. Maria da Feira) 

 18 - Traje Lavadeira 

18.1 - Peça: Lenço de cabeça 

Matéria: Merino 

Técnica: Industrial 

Descrição da peça: Lenço de cabeça quadrado em merino, vermelho com pintas brancas. Aperta atrás 

do pescoço, ficando a cair em bico. 

Executada por: Desconhecido 

18.2 - Peça: Blusa 

Matéria: Linho e algodão 
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Técnica: Industrial 

Descrição da peça: Camisa de linho e algodão cor de rosa, com flores e losangos em rosa mais escuro, de 

manga comprida que termina num punho. No peito escapulário debruado a renda e fita de algodão 

rosa. 

Executada por: Desconhecido 

18.3 - Peça: Saia 

Matéria: Sarja de algodão e linho 

Técnica: Industrial 

Descrição da peça: Saia de sarja de algodão e linho, franzida junto ao cós. Padrão em espinha e riscas, 

em azul e bordeaux.  

Executada por: D. Lurdes Fernandes 

18.4 - Peça: Avental 

Matéria: Sarja de algodão  

Técnica: Industrial 

Descrição da peça: Avental em sarja de algodão cor bordeaux. Franzido junto ao cós, um tomado 

seguido de uma fieira de bainha aberta, uma outra de bordado aberto seguido de outra fieira de bainha 

aberta.   

Executada por: D. Lurdes Fernandes 

Observações: Na cabeça uma rodilha de linho, onde assenta a trouxa.  

 19 - Traje Serandeiro 

19.1 - Peça: Capote 

Matéria: Feltro de lã 
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Técnica: Manual 

Descrição da peça: Capote em feltro de lã preto. Comprido até aos pés e de manga comprida. Uma 

sobre capa pequena nas costas e ombros e um capuz que tapa até aos olhos. O capote aperta junto ao 

pescoço com um colchete 

Executada por: D. Lurdes Fernandes 

19.2 - Peça: Boné 

Matéria: Cotim 

Técnica: Manual 

Descrição: Boné em cotim, em tons de cinza com pala, aos gomos e em cima um botão forrado do 

mesmo tecido.  

Executada por: Chapeleiro Manuel Pinheiro - Pijeiros (S. João da Madeira)  

19.3 - Peça: Camisa 

Matéria: Riscado 

Técnica: Manual 

Descrição: Camisa em riscado, com riscas em tons de verde claro e escuro. A gola é em cabeção. De 

manga comprida com punho que aperta com um botão. Tem um escapulário até à cinta e termina com 

uma presilha 

Executada por: D. Lurdes Fernandes 

19.4 - Peça: Colete 

Matéria: Cotim e riscado 

Técnica: Manual 

Descrição: Colete de cotim azul em bico e aperta com botões de risca fina acinzentada. As costas são de 

riscado preto e cinza. Aperta com uma tira e uma fivela. O interior também é de riscado, com riscas 

fininhas em tons de branco cinza e preto 

Executada por: D. Lurdes Fernandes 

19.5 - Peça: Calças 

Matéria: Cotim 

Técnica: Manual 

Descrição: Calças em cotim, azuis com risca branca, de bolsos metidos e uma prega de cada lado. Na 

parte de trás para ajustar o tamanho uma presilha com fivela. 

Executada por: D. Lurdes Fernandes 
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19.6 - Peça: Faixa 

Matéria: Flanela de lã 

Técnica: Industrial 

Descrição: Faixa de flanela de lã preta, franjada nas pontas. 

Executada por: D. Lurdes Fernandes 

19.7 - Peça: Meias 

Matéria: Lã 

Técnica: Manual 

Descrição: Meias de lã, cor beje, acima do tornozelo. 

Executada por: D. Judite Teixeira 

19.8 - Peça: Chancas 

Matéria: Madeira e couro 

Técnica: Manual 

Descrição: Chancas de madeira de amieiro e couro gravado, à cor natural com atacadores. 

Executada por: Tamanqueiro artesão da Maia. 

19.9 - Peça: Lenço tabaqueiro 

Matéria: Algodão 

Técnica: Industrial 

Descrição: Lenço tabaqueiro de algodão vermelho, com riscas brancas e pretas a contornar o lenço. 

Executada por: Comprado na loja Príncipe das Malhas - Rua do Clérigos (Porto) 

19.10 - Peça: Lampião 

Matéria: Folha de flandres 

Técnica: Manual 

Descrição: Lampião em folha de flandres rectangular, com uma argola a servir de pega. Sendo o sistema 

de iluminação vela. 

Executada por: Latoeiro Sr. Manuel Cruz - Anta (Espinho) 

19.11 - Peça: Varapau 

Matéria: Pau de marmeleiro 
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Técnica: Manual 

Descrição: Varapau de pau de marmeleiro. 

Executada por: Desconhecido 

 20-Traje do Homem da Croça 

20.1 - Peça: Croça 

Matéria: Palha de junco 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Croça em palha de junco, é composta por cabeção e “saia” amarrados entre si por 

um fio entrelaçado.  

Executada por: Desconhecido 

20.2 - Peça: Chapéu de cotim 

Matéria: Feltro de pelo de coelho e cotim 

Técnica: Manual 

Descrição: Chapéu preto em feltro de pelo de coelho e cotim. Com aba e copa redonda. 

Executada por: Desconhecido 

20.3 - Peça: Polainitos 

Matéria: Palha de junco 

Técnica: Manual 
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Descrição: Polainitos em palha de junco, em forma de bota alta. Apresenta entrançados, e termina com 

a palha em forma de vassoura.  

Executada por: Desconhecido 

20.4 - Peça: Camisa 

Matéria: Riscado 

Técnica: Manual 

Descrição: Camisa em riscado azul com riscas castanhas e brancas.  Gola cabeção. De manga comprida 

com punho a apertar com um botão. Tem escapulário até à cinta e termina com uma presilha. 

Executada por: Desconhecido 

20.5 - Peça: Casaco de serrobeco 

Matéria: Serrobeco 

Técnica: Manual 

Descrição: Casaco castanho em serrobeco, aperta com dois botões forrados. 

Executada por: Alfaiate Alexandrino Quintas-Grijó 

20.6 - Peça: Calças 

Matéria: Cotim 

Técnica: Manual 

Descrição: Calças em cotim de riscas largas azuis, brancas e verdes. De bolsos metidos. Atrás para 

ajustar uma presilha com fivela. 

Executada por: Desconhecido 

20.7 - Peça: Meias 

Matéria: Lã 

Técnica: Manual 

Descrição: Meias em lã mescladas até ao tornozelo. 

Executada por: Desconhecido 

20.8 - Peça: Socos rabelos 

Matéria: Madeira e couro 

Técnica: Manual 

Descrição: Socos em madeira e couro gravado e entachado.  
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Executada por: Desconhecido 

20.9 - Peça: Faixa 

Matéria: Flanela de lã 

Técnica: Manual 

Descrição: Faixa preta em flanela de lã, franjada nas duas extremidades.  

Executada por: Desconhecido 

20.10 - Peça: Enxada 

Técnica: Manual 

Descrição: Enxada de aço com cabo de eucalipto 

Executada por: Desconhecido 

 21-Capa de lavradeira rica 

Peça: Capa de lavradeira rica 

Matéria: Feltro de lã 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Capa em feltro de lã preta, nas costas bordado o monograma com vidrilhos, e 

missangas. 

Executada por: D. Lurdes Fernandes 
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                                                        Núcleo 2 

                      Adereços 

 

 

 Boina espanhola  

22-Peça: Boina espanhola 

Matéria: Lã 

Técnica: Industrial 

Descrição da peça: Boina de lã e sem aba. De origem Basca. 

Executada por: Desconhecido 

 Chapéu copa em bico 

23-Peça: Chapéu copa em bico 

Matéria: Feltro de pelo de castor 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Chapéu preto de feltro de pêlo de castor. De copa bicuda aba larga e abainhado a fita 

de gorgorão com laço no lado esquerdo.  

Executada por: Desconhecido 
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 Boné 

24-Peça: Boné 

Matéria: Cotim 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Boné de cotim, com pala encimado por um botão do mesmo tecido 

Executada por: D. Maria Albina Moreira 

Chapéu de copa redonda 

25-Peça: Chapéu de copa redonda 

Matéria: Feltro pelo de coelho 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Chapéu de feltro de pelo de coelho preto. De copa redonda, aba larga e abainhada a 

fita de gorgorão com laço no lado esquerdo 

Executada por: Desconhecido 

 Chapéu homem da croça 



 
 

49 
008.05/DMAF/DMA                                                                                                                                                                                                                   
 

         Catálogo Nº 03/2012 

 

26-Peça: Chapéu homem da croça 

Matéria: Feltro e cotim 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Chapéu de feltro e cotim de copa redonda com aba estreita 

Executada por: Chapeleiro artesão Manuel Pinheiro – S. João da Madeira (Pijeiros)    

 Chapéu de palha  

27-Peça: Chapéu de palha 

Matéria: Palha 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Chapéu de palha de aba grande 

Executada por: Desconhecido 

 Chapéu de alamares 

28-Peça: Chapéu de alamares 

Matéria: Feltro, veludo e lã 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Chapéu preto de feltro de pêlo de coelho, de forma redonda, forrado a veludo a toda 

a volta e em cima pompons feitos de lã. 

Executada por: Fábrica de Chapéus Costa Larga – Pijeiros (S. João da Madeira) 
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 Chapéu de abas reviradas 

29-Peça: Chapéu de abas reviradas 

Matéria: Feltro de veludo pelo de castor 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Chapéu em feltro de veludo de pelo de castor preto. Com copa redonda e abas 

reviradas lateralmente. Abainhado com fita de veludo. Á volta da copa, uma fita de seda lavrada verde, 

que remata num apanhado circundado por vidrilhos e missangas. Em cima umas plumas de avestruz.  

Executada por: Chapeleiro artesão Manuel Pinheiro – (S.João da Madeira)  

 Chapéu plumas de avestruz 

30-Peça: Chapéu plumas de avestruz 

Matéria: Feltro, veludo e plumas de avestruz  

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Chapéu redondo em feltro preto, forrado a veludo, encimado por plumas de 

avestruz. 

Executada por: Chapeleiro artesão Manuel Pinheiro – (S. João da Madeira) 
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 Chapéu de palha 

31-Peça: Chapéu de palha 

Matéria: Palha 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Chapéu de palha de abas grandes. 

Executada por:  Desconhecido 

 Chapéu vareiro 

32-Peça: Chapéu Vareiro 

Matéria: Feltro pelo de coelho e gorgorão de seda 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Chapéu de feltro preto de pelo de coelho. Abainhado com fita de gorgorão de seda a 

contornar a copa, rematando num laço. 

Executado por: Chapeleiro artesão Manuel Pinheiro – (S.João da Madeira) 

 Chapéu de plumas  

33-Peça: Chapéu de plumas 

Matéria: Feltro, veludo e plumas de avestruz 
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Técnica: Manual 

Descrição da peça: Chapéu redondo em feltro preto, forrado a veludo, encimado por uma pluma de 

avestruz e um apanhado no veludo por uma bola dourada. 

Executado por: Desconhecido 

 Lenço de caixa 

34-Peça: Lenço de caixa 

Matéria: Seda 

Técnica: Industrial 

Descrição da peça: Lenço quadrangular amarelo em seda, com flores vermelhas e verdes. 

Executado por: Desconhecido 

Observações: De caixa, pois sendo um lenço de material especial (seda), era vendido dentro de uma 

caixa. 

 Lenço de bobinete 

35-Peça: Lenço de bobinete 

Matéria: Tule e renda  

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Lenço branco em tule bordado na mesma cor, motivos florais.  

Executado por: Desconhecido 
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 Lenço rosas 

36-Peça: Lenço  rosas 

Matéria: Algodão 

Técnica: Industrial 

Descrição da peça: Lenço de algodão, com padrão de rosas. 

Executada por: Desconhecido 

 Lenço de trabalho  

37-Peça: Lenço de trabalho 

Matéria: Chita 

Técnica: Industrial 

Descrição da peça: Lenço em chita com fundo roxo e flores de várias cores. 

Executada por: Desconhecido 

 Lenço de tapete 
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38-Peça: Lenço de tapete 

Matéria: Merino 

Técnica: Industrial 

Descrição da peça: Lenço  quadrangular em merino, de fundo preto com flores amarelas esverdeadas. 

Executada por: Desconhecido 

 Lenço de merino bordado a seda 

39-Peça: Lenço de merino bordado a seda 

Matéria: Merino 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Lenço de merino bordado a seda 

Executado por:  Desconhecido 

 Lenço de chinês 

40-Peça: Lenço de chinês 

Matéria: Seda 

Técnica: Industrial 

Descrição da peça: Lenço quadrangular de seda, fundo castanho com um padrão de flores simétricas. 

Executado por: Desconhecido 
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 Lenço tabaqueiro/ soareiro/ rapeiro 

41-Peça: Lenço tabaqueiro/ soareiro/ rapeiro 

Matéria: Algodão 

Técnica: Industrial 

Descrição da peça: Lenço tabaqueiro em algodão vermelho, com riscas brancas e pretas a contornar o 

lenço. 

Executada por: Desconhecido 

 Xaile de fantasia  

42-Peça: Xaile de fantasia 

Matéria: Seda e algodão 

Técnica: Industrial 

Descrição da peça: Xaile de fantasia em seda e algodão, quadrangular, rosa velho com motivos 

geométricos. 

Executada por: D. Maria Fernanda Queirós Guedes 
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 Xaile de merino  

43-Peça: Xaile de merino  

Matéria: Merino  

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Xaile preto de merino de lã, quadrado, com barra trabalhada em fitilhos a terminar 

com franja.  

Executada por: D. Maria Fernanda Queirós Guedes   

 Xaile de merino  

44-Peça: Xaile de merino 

Matéria: Merino 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Xaile de merino preto quadrado com franja de retrós. 

Executada por: D. Maria Fernanda Queirós Guedes  
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 Xaile de pelo de rato  

45-Peça: Xaile de pelo de rato 

Matéria: Lã pelo de rato 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Xaile quadrangular em lã pelo de rato preto, com franja do mesmo 

Executada por: D. Maria Fernanda Queirós Guedes   

 Xaile de merino  

46-Peça: Xaile de merino 

Matéria: Merino 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Xaile quadrangular de merino preto, com barra lavrada em seda. 

Executada por: D. Maria Fernanda Queirós Guedes   



 
 

58 
008.05/DMAF/DMA                                                                                                                                                                                                                   
 

         Catálogo Nº 03/2012 

 

 Xaile de pelo de rato  

47-Peça: Xaile de pelo de rato 

Matéria: Pêlo de rato e seda 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Xaile quadrangular de pêlo de rato preto, com franja de seda 

Executada por: D. Maria Fernanda Queirós Guedes   

  Xaile de lã  

48-Peça: Xaile de lã 

Matéria: Lã 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Xaile quadrangular de lã, castanho, uma barra trabalhada e franjado. Chamado xaile 

dos Pirenéus 

Executada por: D. Maria Fernanda Queirós Guedes   
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                                                Núcleo 3 

                                                 Calçado 

 

 Chinelos  

49-Peça: Chinelos 

Matéria: Verniz e couro 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Chinelos pretos de verniz e sola de couro. Gravados com desenhos florais e um laço a 

encimar 

Executada por: Sapateiro artesão Manuel Mota – Canedo (Sta. Maria da Feira) 

 Chinelos  

50-Peça: Chinelos 

Matéria: Couro e madeira 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Chinelos bicudos, pretos em couro e madeira. 

Executada por: Sapateiro artesão Manuel Mota – Canedo (Sta. Maria da Feira) 
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 Socos de mulher 

51-Peça: Socos de mulher 

Matéria: Calfe e couro 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Socos de calfe e couro atachados. 

Executada por:  Sapateiro artesão Manuel Mota – Canedo (Sta. Maria da Feira) 

  Socos  

52-Peça: Socos de mulher 

Matéria: Couro e verniz 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Socos pretos de verniz e sola de couro.  

Executada por: Sapateiro artesão Manuel Mota – Canedo (Sta. Maria da Feira) 

 Botas de atacadores 

53-Peça: Botas de atacadores 

Matéria: Couro 
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Técnica: Manual 

Descrição da peça: Botas em couro de atacadores. 

Executada por: Sapateiro artesão Manuel Mota – Canedo (Sta. Maria da Feira) 

  Botas de elástico 

54-Peça: Botas de elástico 

Matéria: Couro e elástico 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Botas arredondadas pretas de couro e elástico no cano. 

Executada por: Sapateiro artesão Manuel Mota – Canedo (Sta. Maria da Feira) 

 Chancas 

55-Peça: Chancas 

Matéria: Couro e madeira 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Chancas em couro e madeira de amieiro, com atacadores. 

Executada por: Sapateiro artesão Manuel Mota – Canedo (Sta. Maria da Feira) 
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 Socos rabelos 

56-Peça: Socos rabelos 

Matéria: Couro e madeira 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Socos em couro e madeira, em forma de barco rabelo. Ponta revirada para cima.   

Executada por: Sapateiro artesão Manuel Mota – Canedo (Sta. Maria da Feira) 

 

                                                  Núcleo 4 

                                                 Ourivesaria 

 

A Ourivesaria é a arte de trabalhar com metais preciosos (ouro e prata), na fabricação 

de jóias e ornamentos. O profissional que realiza este tipo de trabalho é o ourives, 

sendo esta atividade, por sua natureza, uma atividade de cunho artesanal. 

Desde a Antiguidade que estes objetos de adorno do corpo eram usados como um 

meio de comunicação com determinadas funções, uns para a fertilidade, outros para 

proteção, outros para dar força e energia ao portador, outros ainda como distinção de 

poder e autoridade. 

A ourivesaria portuguesa foi acompanhando o viver das sociedades, o evoluir das 

culturas. Através dela, é possível entender a religiosidade militante ou as rotas 

comerciais da Idade Média, a exuberante riqueza e o exotismo manuelino dos 

Descobrimentos, as restrições económicas do período filipino, o desafogo e a 

ostentação barroca de D. João V, a contenção discreta do neo-classicismo de D. Maria 

ou de D. João VI, mas sobretudo o crescimento e florescimento da ourivesaria regional 

ocorreu graças ao ouro vindo do Brasil. Em verdade, depois do afluxo do ouro da 

América do Sul à Europa no século XIX é que esta arte se desenvolveu. 
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A ourivesaria popular não pode estar dissociada das danças e cantares do povo 

português, nos seus aspectos folclóricos – etnográficos, que se enraizou como 

artesanato, no Norte de Portugal, principalmente em Gondomar e Póvoa de Lanhoso.  

A sobrecarga decorativa, sobretudo o uso e abuso de ouro, revela o poder económico, 

na medida em que este metal precioso corresponde a um investimento visível perante 

a comunidade. Revela o estatuto social, no ir à missa, nas feiras e romarias, como no 

namoro e casamento. Era também o garante de segurança económica, fosse numa 

situação de mais aperto económico, como na velhice. 

Os brincos de chapola, de gramalheira, de esmalte, de contas, de fuso, barrocos, 

arrecadas, argolas, laças, corações, custódias, medalhas de moeda, de gramalheira, de 

memória, as cruzes, cristos, borboletas, os colares de contas, cordões, trancelins, 

colares de gramalheira, alfinetes, correntes de relógio e alfinetes de gravata, espelham 

o modo de trajar e ourar português e refletem o gosto por este material nobre.  

 

 Brincos de criança (Ais) 

57-Peça: Brincos de criança (Ais) 

Matéria: Ouro e perola 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Brincos redondos, muito finos com uma perola, eram os primeiros brincos utilizados 

pelas meninas, vulgarmente chamados “aís”.   

Executada por: Desconhecido 
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 Brincos de criança (Botões)  

58-Peça: Brincos de criança (Botões) 

Matéria: Ouro 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Brincos de criança, de várias formas e com várias aplicações.  

Executada por: Desconhecido 

 Amuleto de criança  

59-Peça: Amuleto de criança 

Matéria: Ouro 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Amuleto de criança, com cruz David, fisga, corno e lua. 

Executada por: Desconhecido 

 Colar de gramalheira 
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60-Peça: Colar de gramalheira  

Matéria: Ouro 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Colar em ouro em elos alternadamente lisos e trabalhados. 

Executada por: Desconhecido 

 Cruz de malta  

61-Peça: Cruz de malta  

Matéria: Ouro 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Cruz de malta em estrela em filigrana 

Executada por: Desconhecido 

 Custódia 

62-Peça: Custódia  

Matéria: Ouro 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: A custódia é composta por um corpo principal, ricamente adornado com motivos de ourivesaria, 

em ouro, com um centro transparente, de cristal, onde se encontra exposta uma arvore em filigrana e duas velas.  

Executada por: Desconhecido 
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 Medalha  

63-Peça: Medalha  

Matéria: Ouro 

Técnica: Cunhagem 

Descrição da peça: Medalha de imitação de libra. 

Executada por: Desconhecido 

 Libra 

64-Peça: Libra  

Matéria: Ouro 

Técnica: Cunhagem 

Descrição da peça: Moeda inglesa com a gravação da figura da Rainha Vitória.  

Executada por: Desconhecido 
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 Libra com cercadura 

65-Peça: Libra com cercadura  

Matéria: Ouro 

Técnica: Cunhagem 

Descrição da peça: Moeda inglesa com a figura da Rainha Vitória gravada, com cercadura.   

Executada por: Desconhecido 

 Medalha de imitação com cercadura 

66-Peça: Medalha de imitação com cercadura  

Matéria: Ouro 

Técnica: Cunhagem 

Descrição da peça: Medalha com cercadura. 

Executada por: Desconhecido 
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 Trancelim  

67-Peça: Trancelim  

Matéria: Ouro 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Trancelim em malha de cordão e barras lisas. 

Executada por: Desconhecido 

 Caixa de segredos ou relíquias 

68-Peça: Caixa de segredos ou relíquias  

Matéria: Ouro 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Caixa de segredos ou relíquias hexagonal em ouro, com motivos florais e animais. 

Executada por: Desconhecido 
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 Arrecadas opadas 

69-Peça: Arrecadas opadas  

Matéria: Ouro 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Brincos em argola opada de ouro. 

Executada por: Desconhecido 

 Arrecadas de filigrana 

70-Peça: Arrecadas de filigrana  

Matéria: Ouro 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Brincos em argola de filigrana. 

Executada por: Desconhecido 

 Brincos de gramalheira 

71-Peça: Brincos de gramalheira  
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Matéria: Ouro 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Brincos em ouro, ovais e ornamentados no centro perolas e coral a formar uma flor. 

Executada por: Desconhecido 

 Cordão de soga 

72-Peça: Cordão de soga 

Matéria: Ouro 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Cordão em ouro, de malha em elos ovais.  

Executada por: Desconhecido 

 Cruz de raios mociça 

73-Peça: Cruz de raios mociça  

Matéria: Ouro 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Crucifixo sob cruz de raios moçiça. 

Executada por: Desconhecido 
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 Brincos barrocos em forma de fuso 

74-Peça: Brincos barrocos 

Matéria: Ouro 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Brincos barrocos em forma de fuso, ocos com motivos florais 

Executada por: Desconhecido 

 Brincos de chapola 

75-Peça: Brincos de chapola  

Matéria: Ouro e turquesa 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Brincos ovais de ouro, ornamentados com a lua e uma estrela encimada por uma 

turquesa.   

Executada por: Desconhecido 
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Brincos de chapola 

76-Peça: Brincos de chapola  

Matéria: Ouro 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Brincos em ouro de chapola, ovais com motivo abstrato. 

Executada por: Desconhecido 

 Alfinete de duas libras 

77-Peça: Alfinete de duas libras  

Matéria: Ouro 

Técnica: Cunhagem e soldagem 

Descrição da peça: Alfinete em ouro de duas libras soldadas 

Executada por: Desconhecido 

 Alfinete de três libras 
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78-Peça: Alfinete de três libras imitação 

Matéria: Ouro 

Técnica: Cunhagem e soldagem 

Descrição da peça: Alfinete em ouro de três libras soldadas 

Executada por: Desconhecido 

 Brincos de coração de filigrana 

79-Peça: Brincos de coração de filigrana  

Matéria: Ouro 

Técnica: Filigrana 

Descrição da peça: Brincos de grão de filigrana 

Executada por: Desconhecido 

 Cordão de linha 

80-Peça: Cordão de linha  

Matéria: Ouro 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Cordão de linha 

Executada por: Desconhecido 
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 Brincos de botão  

81-Peça: Brincos de botão  

Matéria: Ouro 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Brincos de botão afidelgados  

Executado por: Desconhecido 

 Brincos de chapola 

82-Peça: Brincos de chapola  

Matéria: Ouro 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Brincos de chapola, ovais com motivos florais. 

Executado por: Desconhecido 

 Brincos barrocos  

83 - Peça: Brincos barrocos 
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Matéria: Ouro 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Brincos barrocos em ouro, com cachos de uvas. 

Executado por: Desconhecido 

 Brincos de libras imitação 

84-Peça: Brincos de libras imitação  

Matéria: Ouro 

Técnica: Cunhagem 

Descrição da peça: Brincos de libras imitação com a figura da Rainha Vitória. 

Executado por: Desconhecido 

 Coração opado de filigrana 

85-Peça: Coração opado de filigrana  

Matéria: Ouro 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Coração opado de filigrana 

Executada por: Desconhecido 
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 Colar de contas  

86-Peça: Colar de contas  

Matéria: Ouro 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Colar de contas em filigrana 

Executada por: Desconhecido 

 Alfinetes de gravata 

87-Peça: Alfinetes de gravata  

Matéria: Ouro 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Alfinetes de gravata com botões variados. 

Executada por: Desconhecido 



 
 

77 
008.05/DMAF/DMA                                                                                                                                                                                                                   
 

         Catálogo Nº 03/2012 

 

 Relógio de bolso 

88-Peça: Relógio de bolso  

Matéria: Prata 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Relógio de bolso redondo, com corrente em prata dourada. 

Executada por: Desconhecido 

 Brincos barrocos  

89-Peça: Brincos barrocos  

Matéria: Ouro 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Brincos barrocos a terminar em bolota. 

Executada por:  Desconhecido 

 Laça 



 
 

78 
008.05/DMAF/DMA                                                                                                                                                                                                                   
 

         Catálogo Nº 03/2012 

 

90-Peça: Laça  

Matéria: Ouro 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Peça em ouro recortada em forma de laçada. 

Executada por: Desconhecido 

 

                                                Núcleo 5 

                                              Brinquedos 

 

A história do brinquedo ensina-nos, que durante muito tempo ele teve múltiplas funções: para além de 
ser considerado arte e enfeite em forma de miniaturas, que expressavam o modo como os adultos 
representavam as lembranças de infância.  

Serviam também para descarregar energias, tornar o convívio entre as pessoas mais afável e reforçar 
em muitos casos a coesão dos grupos, disciplinando as relações humanas e ocupando na vida do 
homem um importante espaço da sua existência. 

O estilo e a beleza das peças antigas, materializavam a difusão de um mundo de coisas minúsculas, que 
faziam a alegria das crianças e dos adultos, que sempre contemplam com saudosa lembrança os bons 
momentos passados a jogar ao peão, o espeto, a macaca, ou correr com o vira-vento, a jogar o arco, a 
saltar à corda ou manuseando uma fisga, tentando acertar nos distraídos pássaros, que pousavam nas 
ramadas ou nas árvores de fruto, ou então testar a pontaria com o arco e a flecha, não esquecendo que 
um bom jogo de futebol também se fazia com uma bola de panos velhos, devidamente aconchegados 
dentro de uma meia amarrada numa das pontas.  

O local ideal para a prática destes jogos, era a eira das casas antigas, a rua ou o recreio das escolas. Não 
podemos esquecer também as muitas bonecas que se faziam, com os restos das costuras caseiras, com 
que as mães iniciavam as suas filhas na actividade da costura e também, todos os jogos como o rapa ou 
jogo de cartas, que solicitava a atenção de toda a família nas noites de forte invernia. 

O brinquedo assume assim uma identidade distinta e específica, cujo valor simbólico e expressivo se 
sobrepõe ao valor funcional, reforçando o seu estatuto de objecto cultural, produzido pelos adultos 
para as crianças, e que ganha ou produz significados no processo da brincadeira, pela imagem da 
realidade que representa e transmite.  

Todos estes objectos se tornam brinquedos eternos porque usam a linguagem simples e universal da 
imaginação, da fantasia, envolvendo um universo que contempla o canto, a dança, o gesto, a expressão, 
a fala o olhar, a arte, o desenho, a pintura, a escultura e tantas outras construções, onde a criança vai 
descobrindo a riqueza complexa do seu imaginário. 
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 Rapa 

91-Peça: Rapa  

Matéria: Madeira 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Espécie de pequeno pião com quatro faces quadrangulares, cada uma com uma letra 

e número.  

Executada por:  Desconhecido 

 Ioiô 

92-Peça: Ioiô 

Matéria: Madeira e fio  

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Brinquedo redondo em madeira, com um cordel enrolado que sobe e desce. 

Executada por: Desconhecido 

 Fisga 
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93-Peça: Fisga  

Matéria: Madeira e elástico 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Brinquedo em forma de V, com elástico nas pontas, para atirar pedras e acertar num 

alvo específico.   

Executada por: Desconhecido 

 Jogo das pedrinhas 

94-Peça: Jogo das pedrinhas  

Matéria: Pedra 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Jogo essencialmente de raparigas, composto de várias pedras, que eram atiradas ao 

ar.  

Executado por: Desconhecido 

 Corda de saltar 

95-Peça: Corda de saltar  

Matéria: Corda 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Corda de saltar em rafia 
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Executado por: Desconhecido 

 Boneca de trapos 

96-Peça: Boneca de trapos 

Matéria: Tecido e linho 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Boneca feita de trapos, essencialmente brinquedo de meninas. 

Executada por: D. Albina Moreira 

 Assobio de barro 

97-Peça: Assobio de barro 

Matéria: Barro 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Peça em barro, de sopro que emite sons 

Executada por: Desconhecido 
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 Vira-vento  

98-Peça: Vira-vento  

Matéria: Madeira e folha de eucalipto 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Brinquedo que gira com o vento de folha de eucalipto 

Executada por: Desconhecido 

 Jogo do botão (Pincha) 

 

99-Peça: Jogo do botão (Pincha) 

Matéria: Madeira, madrepérola, osso 

Técnica: Industrial 

Descrição da peça: Botões variados que se atiravam contra a parede para saltarem e ficarem o mais 
longe possível. 

Executada por: Desconhecido 
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 Bolas de pano 

100-Peça: Bolas de pano 

Matéria: Pano 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Bolas com várias camadas de pano.  

Executada por:  Desconhecido 

 Gaita 

101-Peça: Gaita 

Matéria: Folha de flandres 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Instrumento de sopro de folha de flandres, pintada com riscas vermelhas e verdes.  

Executada por: Desconhecido 

 Vira-vento 

102-Peça: Vira-vento 
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Matéria: Pau e cartolina laranja  

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Brinquedo que gira com o vento.  

Executada por: Desconhecido 

 Arco e gancheta 

103-Peça: Arco e gancheta  

Matéria: Chapa batida 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Brinquedo em forma redonda que com a respetiva gancheta rolava.   

Executada por: Desconhecido 

 Bola de serrim 

104-Peça: Bola de serrim 

Matéria: Papel, serrim e elástico 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Brinquedo em papel de prata, com serrim no interior, que com a ajuda do elástico 

pinchava. 

Executada por: Desconhecido 
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 Pião das nicas 

105-Peça: Pião das nicas 

Matéria: Madeira, cordão e metal 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Pião em madeira com ponta de aço, que se atirava ao chão com a ajuda do cordão 

que o fazia rodopiar. 

Executada por: Desconhecido 

 

 

                                                Núcleo 6 

                                      Instrumentos musicais 

 

 Ferrinhos 

106-Peça: Ferrinhos 

Matéria: Metal 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Instrumento musical de percussão. 

Executada por: Desconhecido 
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 Cavaquinho 

107-Peça: Cavaquinho 

Matéria: Madeira e corda 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Instrumento musical de cordas. 

Executada por: Desconhecido 

 Viola Braguesa 

108 -Peça: Viola Braguesa 

Matéria: Madeira e corda 

Técnica: Manual 

Descrição da peça: Instrumento musical de cordas. 

Executada por: Desconhecido 

 Bombo 

109-Peça: Bombo 

Matéria: Madeira e pele de bovino 

Técnica: Manual 
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Descrição da peça: Instrumento musical de percussão 

Executada por: Desconhecido 

 Acordeão 

110-Peça: Acordeão 

Técnica: Industrial 

Descrição da peça: Instrumento musical de fole e teclas.  

Executada por: Desconhecido 

 

Lista de peças dos trajes 

Algibeira 
Avental 
Babeiro 
Blusa 
Bolsinha 
Boné 
Botas 
Brincos 
Brincos (ais) 
Brincos de botão 
Calças 
Calções 
Camisa 
Camisa mulher 
Camisola 
Canado 
Casaco 
Ceroulas 
Chancas 
Chapéu 
Chapéu de pompons 
Chapéu Vareiro 
Chinelos 
Colar de Gramalheira 
Colete de rabos 
Colete mulher 
Condensa 
Cordão em ouro 
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Croça 
Cruz 
Enxada 
Faixa 
Fita 
Foice 
Gravata 
Grilhão 
Guarda-chuva 
Laça 
Laçarote 
Lampião 
Lenço 
Lenço de bobinete 
Lenço tabaqueiro 
Meias algodão 
Meias lã 
Moeda com cercadura 
Óculos 
Paletó 
Polainitos 
Relógio de bolso 
Saca de remendos 
Saia 
Saiote 
Sapatos 
Socos 
Sombrinha 
Toalha 
Trancelim 
Varapau 
Vestido 
Xaile 

 

Lista de matérias das peças dos trajes  

 
Algodão 
Algodão acetinado 
Armur 
Atanado 
Brocado 
Calfe 
Cambraia de algodão 
Cetim 
Chita 
Cotim 
Couro  
Ébano 
Esmalte 
Estopa  
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Estopa de linho 
Fazenda de lã 
Feltro 
Feltro de lã 
Feltro de veludo pelo de castor 
Feltro pêlo de coelho 
Fitas de seda 
Flanela 
Gorgorão de seda 
Lã 
Linho, 
Madeira e calfe 
Madeira e couro  
Merino de lã 
Metal e vidro 
Ouro 
Palha 
Pano alinhado 
Pano cru 
Pano sarjado 
Piquet 
Prata dourada 
Riscado 
Sarja de algodão 
Seda 
Sola de couro 
Tule de algodão bordão 
Veludo 
Verga 
Verniz e couro 
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