
O Bordado 
de Guimarães 

e alguns 
dos seus 
possíveis 

antecedentes
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A riqueza deste bordado  
reside, principalmente, na  
forma como as pessoas que  
o executam foram conseguindo 
acumular saber e inovar
formalmente e tecnicamente, 
respigando conteúdos do 
passado e adaptando-os
a cada novo tempo.

The richness of this 
embroidery sets mainly 
in the way people have 
managed to accumulate 
knowledge and at the  
same time to innovate  
by picking up motifs from 
the past and bringing  
them to the present days.
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io O que actualmente conhecemos como 
Bordado de Guimarães descende do 
chamado «bordado rico», que se terá de-
senvolvido em meados do século XVI, a 
par de um renovado fulgir das artes na 
Europa do Renascimento. Foi também 
beber influência ao «bordado popular», 
nomeadamente nas cores fortes usadas 
no vestuário pela maioria dos habitantes 
da região «Antre Douro e Minho».

O Renascimento não teve nem data 
de nascimento nem data de fim: foi um 
processo histórico muito complexo com 
a duração de séculos. Não é verdade que 
as pessoas decidiram, de um momento 
para o outro, passarem a ser “modernas” 
e “renascentistas” – essa consciência, 
pura e simplesmente, não existia. E 
nem todos os povos o experienciaram 
de forma igual. É, no entanto, notório, 
ainda que tendo em conta o imenso tem-
po que medeia os séculos XIV e XVII, 
que o mundo ocidental estava a mu-
dar, ainda que lentamente. O encontro 
de Poggio Bracciolini, em 1417, com o 
perdido De Rerum Natura, de Lucrécio; 
as novas descobertas dos povos ibéri-
cos em mundos anteriormente descritos 
como fantásticos; a filosofia empírica 
de Francis Bacon; o heliocentrismo de 
Copérnico, ou os caracteres móveis de 
Johannes Gutenberg constituem algu-
mas das inovações ou ideias que foram 
permitindo uma nova forma de olhar o 
mundo e a nossa presença nele. As ar-
tes, como ao longo de toda a História, 
reflectiram, naturalmente, isso mesmo. 
O bordado, como mester importante in-
serido neste contexto, também sofreu al-
terações significativas.

Por esta altura, começa a democra-
tizar-se o uso de bordado como adorno 
do vestuário, e nada seria mais prático 
do que o bordado a branco sobre linho, 
pois este resiste melhor às consecutivas 
lavagens e ao processo de corar a rou-
pa. Antes dos estudos do químico sue-
co Carl Wilhelm Scheele sobre o cloro, 
que o levaram ao hipoclorito de sódio 
a partir de 1774, o método que era usa-
do por toda a Europa para branquear a 
roupa branca consistia em espalhá-la 
no chão, em grandes campos relvados, 
numa prática de alternância entre tem-
po de exposição ao sol, fervuras, rega e 
reacção química provocada pela aplica-
ção das mais diversas substâncias na-

turais e do qual se perdeu o modo de 
fazer. Este método de tratar a roupa 
de linho ficou encantadoramente ilus-
trado, por exemplo, na pintura de Joos 
de Momper, o Novo e Jan Brueghel, o 
Velho, intitulada Mercado e campo de 
corar, de cerca de 1620, exposto no 
Prado, em Madrid. Nas aldeias rurais 
do Minho, esta forma de corar a roupa 
de linho para a branquear continuou 
a utilizar-se até bem dentro do século 
XX, ainda que já com sabão.

O acesso mais facilitado ao borda-
do, devido às alterações no gosto de ves-
tir, levou a um crescimento das oficinas 

especializadas e o papel profissional da 
mulher nesta actividade começou a ga-
nhar visibilidade. A arte de bordar foi 
sempre praticada pelas mulheres, mas 
somente nos seus lavores para uso do-
méstico, pois o trabalho especializado 
estava destinado às oficinas, que tra-
balhavam para as casas de altos dig-
natários do clero e da nobreza, e que, 
funcionando em regime de corporati-
vismo, eram compostas maioritaria-
mente por membros do sexo masculino 
(Durand, 2006: 4).

Mas a partir do século XVI, com 
uma maior dinâmica criativa e técni-

ca, bem como a aplicação crescente do 
bordado em diversas tipologias têx-
teis, o trabalho do bordado feminino 
é estimulado a sair «fora de portas». 
Este saber-fazer, imemorial e geracio-
nal, começa a ser notado pelas clas-
ses mais abastadas e nobres. Exemplo 
disto mesmo é o percurso profissional 
de Elisabeth Johnson, que foi borda-
deira, de 1746 a 1770, na corte inglesa 
(Rothstein, 1984: 23).

Já aqui dissemos que é na Europa 
renascentista que o bordado adqui-
re uma grande dimensão de varian-
tes técnicas. Isto é devido, em parte, 
ao facto de se passar a combinar os 
motivos do bordado geométrico e os 
motivos de figurado estilizado vindos 
do oriente, devido ao incremento do 
comércio no Mediterrâneo, sobretu-
do por via genovesa e veneziana. Os 
pontos complexificam-se com as téc-
nicas de enchimento dos motivos, 
resultando em belos efeitos de rele-
vo sobre o tecido. Através da conta-
gem e extração de fios do suporte, o 
chamado «ponto aberto» atinge um 
avançado nível de rigor e apuramen-
to da técnica. Aqui se encontra a raiz 
do que, mais tarde, apelidaríamos de 
renda, também ela profusamente usa-
da no vestuário, atingindo o seu ponto 
máximo nos peitilhos e golas, muito 
em voga no século XVII. Mas não era 
só no vestuário que este novo tipo de 
bordado se destacava: também na rou-
pa da casa era bastante utilizado, des-
de as toalhas de mesa às fronhas das 
almofadas e restante roupa de cama. 
Dos raros exemplares que sobrevi-
veram até aos nossos dias, destaca-
-se  uma touca de dormir – ainda que 
também pudesse ser usada para ali-
viar o desconforto da coroa – do impe-
rador Carlos V (Carlos I de Espanha), 
datada de 1550. Através de um olhar 
atento, conseguimos tecer algumas 
comparações com o nosso Bordado de 
Guimarães, nomeadamente no moti-
vo do coração, executado com um exí-
mio trabalho de «fios contados» e que 
apresenta largas semelhanças com o 
nosso ponto de gradinha. Outro exem-
plar, ainda mais antigo, com duas épo-
cas de execução (séculos XV e XVI), 
leva-nos a reconhecer afinidades téc-
nicas com o bordado vimaranense, de-
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Mercado e campo de 
corar (c. 1620)
Joos de Momper, o Novo 
e Jan Brueghel, o Velho. 
Colecção © Museo Nacional 
del Prado, Madrid
Joos de Momper, the Younger 
and Jan Brueghel, the Elder 
“A Market and Bleaching Fields
Colection of Prado 
Museum, Madrid

Touca de dormir do imperador 
Carlos V (Carlos I de Espanha
Exemplar do século XVI 
onde se podem encontrar 
semelhanças técnicas com 
o Bordado de Guimarães, 
nomeadamente no motivo do 
coração com uma variação 
do ponto de gradinha e o crivo, 
que se deixou de se aplicar 
no bordado vimaranense
Colecção © Musée National 
de la Renaissance / 
Château d’Écouen, Paris
Nightcap of Charles the 5th 
(Charles 1st of Spain). 
Through a sharp eye, we 
can notice some similarities 
with the Embroidery of 
Guimarães, mainly on the 
motif of the heart perfectly 
executed by “ fios contad
os” (“counted threads”) and 
with a close resemblance to 
our “ponto de gradinha. ” 

Pormenor da Cappa Leonis, onde 
nos podemos aperceber que o 
enchimento das flores a branco, 
por um vasto conjunto de 
nozinhos, é o que forma o motivo 
completo, tal como sucede 
no Bordado de Guimarães
Fotografia da autora. 
Colecção © Aachener 
Domschatzkammer, Aachen
Cappa Leonis which has strong 
similarities with a particular 
technique of the Embroidery of 
Guimarães, called “nozinhos”  
where all the flowers are 
filled with white thread
Autor’s Photography
Collection © Aachener
Domschatzkammer, Aachen

Gravura ilustrativa da Exposição 
Industrial de Guimarães, que 
ocorreu em 1884.  
Note-se, à direita, as mulheres 
envergando coletes de rabos 
e aventais bordados
Arquivo Municipal Alfredo 
Pimenta, Guimarães
Industrial Exhibition from 1884
It is possible to see women 
fully dressed to attend 
this event with a complete 
outfit, embroider apron and 
wearing their waistcoats.  
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Camisa de dormir feminina 
(segundo quartel do século xx)
Fotografia de Manuel 
Correia. Coleção particular
Female nightgown ( second 
quarter 29th century)
Photography by Manuel Correia. 
Private Colection

P. 83
Pormenor da camisa de dormir
Fotografia de Manuel 
Correia. Coleção particular
Detail on nightgown
Photography by Manuel Correia. 
Private Colection

Detalhe de toalha de rosto 
(finais do século xIx)
Fotografia de Manuel Correia. 
Coleção particular de António 
Emílio de Abreu Ribeiro
Detail on facial towel 
(late 19th century)
Photography by Manuel Correia. 
Private Colection

Colete de rabos (primeiro 
quartel do século xx)
Fotografia de Manuel 
Correia. Espólio do Grupo 
Folclórico da Corredoura
Tail waistcoat
(first quarter of 20th century)
Photography by Manuel Correia. 
Private Colection

Pormenor de lençol (c. de 1860)
Fotografia de Manuel 
Correia. Coleção particular 
de Maria Augusta de 
Sequeira Leal Sampaio 
de Nóvoa Farias Frasco
Detail on Handkerchief (c. 1960)
Photography by Manuel Correia. 
Private Colection



signadamente no preenchimento das 
f lores a branco com nozinhos. Trata-
se da Cappa Leonis, veste utilizada na 
coroação de muitos imperadores do 
Sacro Império Romano, exposta na 
Aachener Domschatzkammer (Tesouro 
da Catedral), em Aachen, Alemanha. É 
muito interessante verificarmos que o 
Bordado de Guimarães conserva ain-
da muitos pontos ancestrais, tais co-
mo o ponto atrás, o ponto de cadeia e 
o ponto cheio, pontos de base de onde 
evoluíram outros, como aconteceu no 
bordado vimaranense com o ponto de 
cruz, que acabou por ser substituído 
pelo ponto galo. 

O apuramento da técnica de execu-
ção de pontos e da composição do dese-
nho, que hoje apreciamos no Bordado de 
Guimarães, foi o resultado do trabalho 
desenvolvido ao longo de séculos; mar-
cado, ainda, pelo gosto de cada época. 
Infelizmente, não sobreviveram até aos 
dias de hoje exemplares do bordado do 
século XVI na nossa região. Apesar dis-
so, sabemos que as gentes de Vimaranes 
eram fortes na produção de linho, que 
aparece descrito, no século XVI, pe-
lo escritor Manuel Pereira de Novais, 
como possuidor de uma «extrema de-
licadeza, e brancura, em telas e em fio» 
(Carvalho, 1941: 12). Será certo que o 
bordado acompanharia a decoração dos 
objectos que com este linho se executa-
vam. Como, infelizmente, não chega-
ram até nós exemplares mais antigos do 
que os do século XIX, foi convenciona-
do situar o começo da estabilização das 
características tipológicas do bordado 
de Guimarães apenas após este período.

O século XIX trouxe a modernida-
de e o progresso, tão aclamados pelo 
poder político e pelas elites nacionais, 
alterando de forma radical a vivên-
cia da sua população. Em Guimarães, 
o desenvolvimento da indústria têx-
til foi, sem dúvida, um dos motores 
desta transformação. A chegada do 
comboio, em Abril de 1884, foi cele-
brada em Junho com a realização da 
Exposição Industrial de Guimarães, 
que reforça sobretudo a intenção de 
mostrar uma cidade virada para o fu-
turo, com capacidade de transitar da 
ruralidade para a urbanidade.

Em oitocentos, o trabalho de bordar 
em linho ocupava grande parte da po-

pulação feminina de Guimarães, sen-
do encomendado pelos comerciantes 
de têxteis da região. Era comum «tra-
balhar para fora», quer fosse para as 
casas mais abastadas, associando os 
trabalhos de costuras ao de bordar, quer 
concretizando artigos bordados para as 
lojas de comércio da cidade, tais como 
«toalhas de rosto a crivo ou em relevo; as 
de bandeja com os mesmos lavores; apa-
relhos de cama simples ou bordados em 
relevo; lenços; camisas, etc.» (Relatório, 
1999: 48-50). São maioritariamente tra-
balhos com bordado a branco, o desig-
nado «bordado rico», complexo na sua 
paleta de pontos, que adquire grande 
esplendor nos diversos apontamentos 
em relevo, usando-se, para tal, o pon-
to cheio e o ponto de veludo. Todavia, à 
época, não se executava somente este 
tipo de trabalho; outro se fazia para de-
corar o vestuário: o chamado «bordado 
popular» – um tipo de bordado que usa-
va a cor, motivos inspirados na natureza 
de cariz vegetalista e desenhos geome-
trizados. Os coletes de rabos, que ainda 
hoje se produzem para uso dos grupos 
folclóricos, são belos exemplares da 
criatividade na arte de bordar das mu-
lheres de Guimarães de finais do século 
XIX. Podemos observar, numa gravu-
ra que retrata a Exposição Industrial de 
1884, que as mulheres trajaram a rigor 
para aquele grande evento da cidade 
com o fato completo, de avental deco-
rado e envergando os seus coletes.

O desenho é uma das caracterís-
ticas mais marcantes do Bordado de 
Guimarães e as suas composições de-
finem-se pela harmonia na disposição 
dos motivos. Em 1958, com o Curso de 
Formação Feminina, promovido pe-
la Escola Industrial e Comercial de 
Guimarães, actual Escola Francisco de 
Holanda, institucionalizou-se o ensino 
da arte de bordar, com um programa 
ainda muito abrangente, pois o méto-
do dos bordados constava a par do cor-
te e costura e da culinária. Contudo, a 
disciplina de desenho veio contribuir 
sobremaneira para uma mais apurada 
qualidade estética do bordado. O en-
sino do desenho introduzido, naquela 
data, nos cursos da Escola Industrial, 
veio marcar de forma indelével o per-
curso do Bordado de Guimarães. Os 
esboços que nos surgem deste período 

caracterizam-se por uma maior com-
plexidade na disposição das formas. 
São inúmeras as variantes de desenhos 
de flores criadas, nascendo um conjun-
to invulgar de festões que nos aparecem 
como centro de composições vegeta-
listas ou organizados dentro de cestos 
estilizados. Alguns dos motivos, no-
meadamente os corações e as silvas, 
foram influenciados pelo bordado pra-
ticado no Alto Minho, pois alguns dos 
professores que leccionavam no Curso 
de Formação Feminina eram natu-
rais do distrito de Viana do Castelo, 
cujo bordado era então mais divulga-
do (Meireles, 2006: 48). Considera-se 
que é a partir de meados do século XX 
que se começa a definir o Bordado de 
Guimarães, que hoje se caracteriza pe-
la escolha de composições geralmente 
simétricas, contribuindo estas para o 
destaque dos motivos que se vão orga-
nizando de forma harmoniosa. As suas 
seis cores (vermelho, azul, bege, cinza, 
branco e preto), usadas isoladamente, 
a reprodução de um vasto conjunto de 
motivos vegetalistas e geometrizados 
e o uso de um conjunto vasto de pontos 
tornaram este bordado singular e mui-
to apreciado.

O Bordado de Guimarães resulta 
de um percurso histórico longo e foi-se 
configurando através da transmissão 
de conhecimento entre gerações. A ri-
queza deste bordado reside, principal-
mente, na forma como as pessoas que o 
executam foram conseguindo acumu-
lar saber e, simultaneamente, inovar 
formalmente e tecnicamente, respigan-
do conteúdos do passado e adaptando-
-os a cada novo tempo. •
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