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A Casa da Cera da Porta da Vila, cujo edifício
ocupou os nºs 17,19 e 21 da Rua da Rainha em
Guimarães acumulou, durante o século XIX até
ao terceiro quartel do século XX, as funções de
loja comercial de diversos artigos de uso
doméstico e de oficina de objectos em cera. A
actividade dos espaços oficinal e comercial fazia
parte da vivência da cidade e localidades
limítrofes, satisfazendo várias necessidades do
quotidiano das suas populações.
Durante a segunda metade do século XIX, o
panorama industrial do país sofreu profundas
transformações direccionadas para a inovação
tecnológica, incentivada pela política de obras
públicas levada a cabo por Fontes Pereira de
Melo que se revelou determinante para o
desenvolvimento dos transportes e,
consequentemente, fundamental para o
incremento do comércio e indústria. Todavia em
Guimarães, e de forma generalizada por todo o
território nacional, a maioria das actividades
industriais praticavam ainda as técnicas de
fabrico artesanais. As oficinas dos cerieiros
faziam parte deste cenário, não se enquadrando
nas grandes aspirações industrializadoras e
procurando sobretudo atingir um tipo de
clientela muito particular, de âmbito local. É este
percurso pela actividade, fundamentado no
importante espólio documental presente no
Arquivo Municipal Alfredo Pimenta, relativo à
Casa da Cera da Porta da Vila em oitocentos,
que este artigo pretende descrever.

As velas, os círios e as tochas foram adquirindo
ao longo dos tempos um grau de importância
considerável na orgânica das várias instituições
clericais do país, constituindo parte integrante e
essencial dos cultos e criando os ambientes
propícios à sua prática, enaltecidos
principalmente pelo espírito contra-reformista de
maior cativação dos fiéis. É fácil imaginar o
deslumbramento que causaria o efeito de um
retábulo-mor em talha dourada iluminado pelos
círios colocados ao longo dos degraus da
tribuna.
Nas confrarias e irmandades estava a cargo do
designado Mordomo da Cera1 a compra e
gestão do espólio de cera, anotando o que era
usado pelos clérigos no exercício do oficio e
encarregando-se das cobranças,
armazenamento ou mesmo reconversão do
material usado. A título de exemplo veja-se o
caso da Colegiada de Nossa Senhora da
Oliveira, em que a documentação de despesas
efectuadas entre 1571 e 1686 nos mostra
várias referências a gastos de cera devidamente
apontados pelo Procurador do Reverendo
Cabido. Dos vários documentos podemos
retirar algumas características específicas tais
como as «des liuras de belas a 400 onssas», os
«os sírios [de] oito liuras a 400 onssas» e as
duas tochas a «seis libras e meia» que constam
no Rol de Cera de 15 de Junho de 1641.2 Este
documento dá ainda conta do gasto de velas
de feitio e aluguer das tochas. Através de outro

* Técnica Superior de Património de
“A Oficina” – Centro de Artes e
Mesteres Tradicionais de Guimarães.

1 Carvalho, A. L., Os Mesteres de
Guimarães, Vol. V, Lisboa, Instituto
para a Alta Cultura e Junta da
Província do Minho, 1944, p. 49.

2 Colegiada de Nossa Senhora da
Oliveira, AMAP, C-1260, fl. 255.
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O Cereiro da Porta da Vila, como ainda hoje é
comummente conhecido o espaço que ocupou até
há cerca de quatro meses a loja, constituía o único
testemunho de uma actividade que outrora fazia
parte do panorama industrial de Guimarães e cuja
compreensão é fundamental para o estudo da
história da indústria local.



1780, foi rematada por Manuel da Costa pela
quantia de 19$800 reis e, nos anos seguintes,
até 1787, por Pedro Pereira Lopes, tendo como
base os 16$000 e 19$200 reis.13

A arrematação do Andor da Candeia pelos cerieiros
de Guimarães terminaria em 1808 ano em que
foi executado em madeira e usado, desde então,
na sua procissão anual até 1866.14 Actualmente
resta desta peça a coroa em metal que se
encontra conservada no museu da Sociedade
Martins Sarmento, em Guimarães (fig.1).

A Casa da Cera da Porta da Vila

O Cereiro15 da Porta da Vila, como ainda hoje é
comummente conhecido o espaço que ocupou
até há cerca de quatro meses a loja, constituía
o único testemunho de uma actividade que
outrora fazia parte do panorama industrial de
Guimarães e cuja compreensão é fundamental
para o estudo da história da indústria local.
Percorrendo o seu vasto espólio documental,
que abrange a actividade da loja e oficina desde
o segundo quartel de oitocentos até à primeira
década do século XX, apercebemo-nos que os
seus três proprietários, durante este período, se
dedicavam ao negócio de diversas mercadorias
– que vão desde artigos de drogaria, papelaria,
materiais para a construção, bebidas alcoólicas
e artigos vários para uso doméstico –
acumulando, igualmente, a produção e
comercialização dos artigos em cera. Este facto
vem de encontro à referência no Inquérito
Industrial de 1881 onde se dá conta que em
Guimarães «Há 3 fabricantes de velas e outros
pequenos objectos de cera, a que chamam
milagres, ex-votos que as pessoas piedosas
offertam à imagem dos santos. Empregam-se
n’este trabalho 9 individuos, com intermitências;
todos os 3 fabricantes juntam esta a outras
industrias (…)». Quanto ao funcionamento e
valor destas oficinas o mesmo relatório
esclarece que «os aparelhos de cada pequena
fabrica valendo 200$000 reis, valerão todas
600$000 reis. Consomem aproximadamente
6:500 Kilos de cera em flôr, que importam do
Porto, Basto e Povoa de Lanhoso, toda no valor
de 4:550$000 reis. As velas e outros artefactos
valerão 5. 600$000 reis».16

No que concerne à actividade da oficina da
Casa da Cera da Porta da Vila são vários os
documentos que nos identificam a clientela,
bem como o fornecimento das quantidades de
matéria-prima necessárias ao seu funcionamento.
Na Exposição Industrial de Guimarães, em
1884, estava representada, na 3ª Sala com a
designação de classe 39ª, a indústria da cera
com a presença de dois expositores –
Domingos José Ribeiro Guimarães e Joaquim
António da Cunha Guimarães. Sabemos que o
primeiro expôs «velas grandes e pequenas, rolo,
um ramo de flores e amostras de cera», que

Joaquim António da Cunha Guimarães,
proprietário da Casa da Cera da Porta da Vila
entre 1875 e 1901, apresentou «velas grandes e
pequenas, serpentinas, amostras de cera,
caixas de Rolo e ex-votos (…)» e demonstrou o
processo de trabalho da cera «desde o seu
primeiro estado até à flor de imitação».17 A partir
de 1875, Joaquim António Guimarães terá
assumido a direcção do estabelecimento
comercial e sua oficina.18 Contudo, a primeira
referência documental que nos surge em seu
nome data de 28 de Fevereiro de 1874, com
uma carta a si dirigida por um fornecedor de
cera de Lisboa, António José Teixeira, que vem
«dizer-lhe que os preços actuais das ceras
estrangeiras conforme as mostras que lhe
remeto é primeira qualidade os 100 Killos para
cima 1000 reis segunda idem 360».19 De 22 de
Março de 1876 surge-nos uma nota de envio
de mercadoria, em nome de José Joaquim da
Silva Magalhães de Vila Nova de Gaia, na qual
foi registado o envio de «4 arrobas de cera
branca a 375 o arrátel – 48$000 reis».20 A partir
desta data são vários os fornecimentos de
matéria-prima, todos provenientes do Porto e
Vila Nova de Gaia.
A clientela dividia-se entre os particulares e as
irmandades e confrarias representadas pelos
seus procuradores. De entre as diversas notas
de encomenda, destaca-se uma remessa de
cera para reforma enviada por Francisco da
Costa e Silva Guimarães, de Vizela, a 29 de
Dezembro de 1875, onde é pedido para
«reformar e augmentar com cera nova a cobrir a
encomenda seguinte: 1 cirio de 8 arrateis nada
menos pela linha que vai, 18 cirios de 8 palmos
de alto de 1 e 3/4 a 2 arrateis cada 1, 12
arrateis de cera em vellas de 1/2 arrátel de 2.
1/2 palmos, 18 arrateis de cera em vellas de 4
onças de 1. 1/2 palmos, 2 arrateis de cera em
vellas de 2 onças, 2 arrateis de cera em vellas
para 40 reis cada uma, e queira fazer-ma
quanto antes e avizar-me em que dia devo
mandar por ella. O círio de 8 arrateis deve aqui
estar no dia 5 de Janeiro sem falta (…)».21 A 13
de Maio de 1887, Anastácio Pereira Coelho, de
S. Pedro, pede que lhe mande «1/2 arroba de
vellas de quarta e eu tenho os pingos de cera
para reformar mas depois irão pois estou em
vistas da arranjar a sera do Lausperene se a
minha sera aprovar bem e o meu preço for mais
baixo porque o padre comprou 1 vella em cada
caza que por aqui vende está a esperimentar
tambem pedio os preços mas eu dei-lhe para
baixo no preço adei agora veremos».22 

O mesmo encomendador, a 2 de Março de
1888, remete «3 killos, 700 gramas de pingos
com o sacco para vossa mercê fazer o favor de
me reformar na seguinte 40 vellas de 3 quartas
8 libras de 4 a libra 8 libras de 8 a libra 20 vellas
de pormecia a que rigule por 1/2 arratel cada
uma pouco mais ou menos e o resto em sírios
mas não quero que elles tenhão mais altura do
que 1 metro e 60 e tambem não preciza serem

Rol de Cera, que foi fornecida ao cónego
Gaspar de Freitas durante o ano de 1649 para
a Nossa Senhora da Oliveira, sabemos que os
vários artigos se dividiam em dois grupos
denominados como o de cera amarela e o de
cera fina.3 Uma lembrança de cera amarela,
datada de 3 de Agosto do mesmo ano, que foi
fornecida ao cónego Manuel da Silva, aponta o
uso de «serpentina, seis brandois e vellas».4

Através desta breve análise documental
podemos aceder a algumas tipologias de
objectos, contudo a identidade dos cerieiros
somente nos aparece nas Vereações da
Câmara5 no que concerne à arrematação do
Andor da Candeia do Espírito Santo, usado na
Procissão da Candeia, mandada celebrar pela
Câmara desde 1498, como voto de penitência
em memória da peste que assolou Guimarães
no século XV. Para esta procissão, realizada em
véspera do Espírito Santo, erguia-se um andor
com «o feitio da torre da real colegiada, com
uma pomba em cima e a imagem da Senhora
da Oliveira com as armas reais, tudo de cera de
várias cores».6

As vereações entre 1759 e 1787 dão conta do
percurso de arrematação anual do Andor da
Candeia pelos cerieiros de Guimarães. Assim,
sabemos que em 1759 o mesmo saiu de S.
Domingos e «não houve quem por menos o
fizesse do que Brás Pereira desta vila em preço
de vinte e quattro mil reis»,7 arrematando-o pelo
mesmo valor nos seis anos seguintes8 até 1766,

ano em que, aquando se «poz a pregam o
andor da Candeia do Espírito Santo, e logo
apareceu Antonio Dias de Paiva desta Villa e
por elle foi dito nelle lansava vinte e tres mil e
quinhentos reis e por nam haver quem por
menos a fizece se lhe ouve por rematada e
asinou».9 No ano seguinte, o Andor da Candeia
do Espírito Santo foi arrematado por «Manuel
Vieira da Rua do Cano, e lançou na dita candeia
e andor della doze mil reis com declaração que
lhe havia de ser rematada por tempo de tres
annos porque havendo de perder neste primeiro
que dei haver nos dois seguintes por lhe ficar
de hum anno pêra do outro (…) e se lhe ouve
por rematada por ditos tres annos pelo dito
preço de doze mil reis».10 Não sabemos o
motivo da anulação deste acordo no último ano
do seu cumprimento, pois a 18 de Abril de
1769, ao pregão da Candeia, «apareceu
Francisco Antonio sereiro e nelle lançou vinte e
hum mil e seiscentos reis e por não haver quem
por menos a fizece se lhe ouve por rematada e
asinou».11 O mesmo cerieiro rematou a obra no
ano seguinte pelo valor de 19$200 reis.12 Entre
1771 e 1774 quem realizou a encomenda foi
Manuel Nogueira por preços que oscilaram
entre 22$500 reis no primeiro ano, 18$000 reis
no segundo, 19$200 reis no terceiro e 20$000
reis no último ano. A 6 de Maio de 1775 perdeu
o serviço para Bento Custodio por 20$000 reis,
tendo-o muito embora recuperado nos dois
anos seguintes pelo mesmo preço, até que, em

13 Idem, fl. 195v, M-1825, fls. 28v, 58,
79, 96, 111v, 133, M-1826, fls. 3v,
20, 48v, 68, 89v, 105, 139, 172.

14 Carvalho, A.L., op. cit., pp. 54 e
57.

15 A aglutinação do i na palavra
continuou a ser usada
popularmente até hoje e aparece-
nos escrita desta forma nos vários
documentos consultados.

16 Relatório da Exposição Industrial
de Guimarães em 1884,
Guimarães, Muralha, 1991, p. 72.

17 Idem, pp. 122 e 151.
18 Esta data está apontada na lápide

comemorativa do centenário do
estabelecimento, que ainda se
pode ver actualmente.

19 Incorporação do Cerieiro da Porta
da Vila, AMAP, 10-20-20-1-258.

20 Idem, AMAP, 10-20-20-2-176.
21 Idem, AMAP, 10-20-20-1-106.
22 Idem, AMAP, 10-20-20-2-133.
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3 Idem, fl. 299.
4 Idem, fl. 539.
5 Quanto à identidade dos artífices

surge-nos ainda a referência de um
cerieiro chamado João Lopes e
morador na Rua de Santa Maria
que terá laborado em 1515. Cf.
Fernandes, Isabel Maria; Oliveira,
António José, “Ofícios e Mesteres
Vimaranenses, Séculos XV e XVI”,
Revista de Guimarães, nºs.
113/114, Guimarães, Sociedade
Martins Sarmento, 2004, p. 91.

6 Carvalho, A. L., op. cit., p. 53. Pode
ser vista uma fotografia da réplica
em madeira do Andor da Candeia
em Braga, Alberto Vieira,
Administração Seiscentista do
Município Vimaranense, Guimarães,
C.M.G, 1953, p. 111.

7 Livro de Vereações, AMAP, M-1823,
fl. 3v.

8 Idem, fls. 28v, 55v, 82v, 111v, 272v,
M-1824, fl. 24.

9 Idem, M-1824, fl. 67.
10 Idem, fl. 92.
11 Idem, fl. 143v.
12 Idem, fl. 167v.

1. Coroa do Andor da Candeia.
Fotografia gentilmente cedida pela
Sociedade Martins Sarmento,
Guimarães.



VEDUTA12 VEDUTA 13

muito groços e se neste pezo não der para 10
sirios faça menos alguma de 4ª e alguma de 1/2
arratel».23

No livro de registo de contas,24 entre 1887 e
1898, encontramos a relação de débitos de
vários clientes, entre as quais se destacam uma
quantia paga em cera proveniente do
Lausperene dos Santos Passos em Setembro
de 1888; um registo de trabalho por três dias na
cera de João de Lemos, morador em S. Jorge,
em Maio de 1889; uma nota de devolução de
cera, vinda de Fafe, da parte de Faustino da
Costa Peixoto de Castro, em Novembro de
1890; e, finalmente, uma quantia de reforma de
cera feita à Irmandade de S. Sebastião.
Após o falecimento de Joaquim Guimarães, em
1901, é a sua esposa, Maria de Belém Azevedo
Machado, que assume a direcção da Casa da
Cera da Porta da Vila durante os dois anos
seguintes, passando como herança familiar até
há poucos meses atrás, enquanto decorria a
redacção deste artigo, sendo adquirida por um
particular.
Pelas notas anteriores podemos acompanhar a
dinâmica da Casa da Cera da Porta da Vila,
identificando o tipo de clientela, as tipologias,
usos e funções dos produtos aí fabricados, que
perduraram até ao terceiro quartel do século XX.
Na loja continuaram-se a comercializar os vários
artigos em cera até ao seu encerramento em
Maio do corrente ano, onde se destacavam as
velas e Ex-Votos de vários feitios, mas já sem

fabrico próprio, o qual terminou em 1987 com
Joaquim António da Cunha Machado (1912-
1992). Os Ex-Votos ou Milagres são uma longa
tradição no pagamento de promessas dos
devotos e correspondem a ofertas relacionadas
com graças concedidas e pagas com um objecto
representativo. Tornou-se frequente a retribuição
de objectos modelados em cera, como cabeças,
animais domésticos, órgãos do corpo atacados
por maleitas, Velas de Promessa, etc.25

O testemunho oral da descendente da família
dos cerieiros da Casa da Cera da Porta da Vila,
Maria Emília Vieira da Cunha Machado (n.
1943), é importante para podermos perceber o
processo de fabrico dos objectos em cera.
Como não foi possível aceder à oficina, dado
que o piso superior do edifício se encontrava
em mau estado de conservação, foi através de
duas imagens de 1986 e 1999 que
conseguimos ter uma vaga percepção dos
instrumentos e técnicas de fabrico.

Deste modo, obtivemos a informação que na
caldeira em cobre (em primeiro plano na fig. 2)
se vertia a cera em estado líquido, através do
recipiente no mesmo material, para os moldes
em gesso dos Ex-Votos. No fabrico do Rolo,26

uma das fases consistia em Dobar o fio que
passava pelo respectivo par de Dobadouras;
uma delas podemos observar na mesma figura,
atrás da caldeira já descrita. Seguia depois para
uma caldeira de formato menor com o

respectivo Carrinho do Lume, cujo conjunto se
pode visualizar à direita da figura onde passava
o algodão molhado em cera sendo conduzido
para a outra Dobadoura. O movimento contínuo
prosseguia até o Rolo adquirir o diâmetro de cera
pretendido e cujo alisamento era garantido pela
passagem contínua por um ferro com orifícios
instalado sobre a mesma caldeira. Ainda
podemos observar, no plano recuado, outra
caldeira onde, antes das fases enunciadas, a
cera repousava e passava pelo processo de
limpeza das impurezas. Já no fabrico de velas,
os fios de diversos tamanhos eram dispostos
numa Roda, que podemos visualizar na fig. 3) e
que se situava originalmente por cima da
primeira caldeira descrita. O cerieiro subia ao
topo da Roda, através de uma escada em
madeira, vertendo a cera líquida em cima dos
fios até estes obterem a grossura pretendida.
Depois disso as velas eram deitadas sobre
mantas de lã e, através de uma tábua de
madeira lisa, faziam-se rolar até ficarem
uniformes.

Emília Machado aprendeu o ofício com o pai,
que costumava auxiliar nas lides da cera e no
comércio da loja. Após o encerramento da
oficina, continuou com a tradição familiar na
comercialização dos objectos em cera que
adquiria de um fornecedor de Vila do Conde,
restando-lhe na memória o tempo em que as
velas e os Ex-votos eram produzidos no último

andar da Casa da Cera da Porta da Vila.
Actualmente o imóvel encontra-se em obras de
recuperação, depois da aquisição pelo seu
novo proprietário que, tomando conhecimento
desta investigação, aceitou gentilmente ceder o
espólio dos instrumentos de trabalho à 
“A Oficina” – Centro de Artes e Mesteres
Tradicionais de Guimarães, que prontamente
procedeu à recolha, inventariação e
conservação do único testemunho material do
ofício da cera em Guimarães.

Apontamento Final

Ao longo deste pequeno trajecto verificamos
que o trabalho em cera possuía longa tradição
em Guimarães. Conseguimos identificar alguns
dos artífices da 2ª metade do século XVIII e,
através da análise do percurso da oficina da
Casa da Cera da Porta da Vila, acompanhamos
as suas últimas reminiscências.
Como apontamento final, resta-nos assinalar a
participação do mester na Exposição Industrial
e Agrícola Concelhia, que teve lugar no edifício
da Escola Industrial e foi promovida pela
Associação Comercial e Industrial de Guimarães
de 4 a 20 de Agosto de 1923. Na secção
industrial – secção CC – encontrava-se o
conjunto designado por Cera e Objectos de
Fantasia, representado por Manuel Joaquim da
Costa e Silva e Severiano Vitória.27

23 Idem, AMAP, 10-20-20-2-350.
24 Idem, AMAP, 10-20-20-1-26.
25 Sobre esta matéria é extremamente

útil a consulta do catálogo da
exposição A Cera, editado pelo
Centro Regional de Artes
Tradicionais, onde podemos tomar
nota das diversas tipologias de
objectos fabricados em cera, bem
como dos seus usos e simbologias
associadas. Nas páginas 27 e 28
encontra-se a descrição dos
Milagres e o apontamento
cronológico acerca da
ancestralidade do seu uso, que se
reportará ao século XII. Um formato
que se destaca neste catálogo é a
incrustação de cera modelada com
representações de carácter
iconográfico em medalhões de
ourivesaria. Cf. Teixeira, Maria
Emília Amaral, A Cera, Porto,
Catálogo da Exposição, Centro
Regional de Artes Tradicionais, s/d,
p. 20. Um exemplar do século XIX
encontra-se no Museu de Alberto
Sampaio em Guimarães com o
número de inventário O-98 e cuja
ficha poderá ser consultada em
Matriznet
(http://matriznet.ipmuseus.pt)
acesso em 12-02-2008.

26 O Rolo, segundo a nossa fonte
oral, tratava-se de um pavio com
alguma densidade de cera que
integrava um objecto com a dupla
função de acender e apagar as
velas do altar. O Rolo era colocado
na extremidade de uma cana, com
o qual se efectuava a primeira
acção. A par do mesmo
encontrava-se um cone invertido,
em metal, usado para a acção
contrária. A. L. de Carvalho refere «
o simbolismo do rolo cercando
toda a extensão da muralha da vila,
- que era o voto feito em 1498 por
ocasião da peste», cf. Carvalho, A.
L., op. cit., p. 55.

27 Exposição Industrial e Agrícola
Concelhia – Catálogo Oficial,
Guimarães, Tipografia Minerva
Vimaranense, 1923, p. 13.

3. Roda onde se trabalhavam as
velas. Arquivo pessoal de Maria Emília
Machado.

2. A Oficina da Casa da Cera da
Porta da Vila em 1986. Arquivo
pessoal de Maria Emília Machado.
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28 Carvalho, A.L., op. cit., p. 47.
29 Consultar descr., p. 54.

Numa imagem (fig. 5), conservada na
Sociedade Martins Sarmento, podemos
observar o espaço expositivo destinado aos
artigos de Manuel Joaquim da Costa e Silva
com oficina na freguesia de Briteiros, em
Guimarães. Nela se retrata a curiosa instalação
deste cerieiro onde podemos visualizar, como
se de um monumento à cera se tratasse, todas
as tipologias fabricadas nesta oficina em 1923,
as quais podemos assumir que eram fabricadas
em Guimarães nos finais do século XIX.
A presença da actividade neste certame induz que
a mesma mantinha o seu lugar dentro do quadro
industrial local e que os Ex-Votos se destacavam
nas tipologias fabricadas, cujos formatos
podemos ainda encontrar nos dias de hoje.
Em 1944 a Casa da Cera da Porta da Vila foi
apontada por A. L. de Carvalho como a única
oficina de cerieiro em laboração em
Guimarães,28 tendo terminado, como
anteriormente referimos, em 1987 com António
da Cunha Machado.

Com esta primeira abordagem ao trabalho da
cera em Guimarães, esperamos sobretudo ter
contribuído para o aumento do conhecimento
de uma actividade que aqui se desenvolveu
desde tempos muito recuados. O Andor da
Candeia constituiu o maior testemunho da sua
importância como manifestação material da
cultura vimaranense e revela-nos, igualmente, a
existência de um grande número de cerieiros

em laboração no século XVIII. A sua
importância é tanto maior se tivermos em
conta os altos valores pagos anualmente pela
Câmara aos artesãos e que certamente se
traduziriam em obras de grande valor
estético.29

Através da análise do espólio documental da
Casa da Cera da Porta da Vila, concluímos
que a sua actividade estava presente de forma
muito activa no quotidiano da população de
Guimarães em oitocentos. Sabemos que os
seus proprietários eram negociantes letrados
que aliavam a produção dos artigos em cera
ao comércio de um vasto conjunto de outros
produtos que satisfaziam as várias
necessidades da comunidade local. Recorria-
se também ao Cereiro da Porta da Vila para o
pagamento de letras ou mesmo para lhe
confiar o cargo de procurador na
administração de propriedades.
Apesar de tudo, não podemos acrescentar
que, no século XIX, a indústria da cera
vimaranense detinha a potencialidade de se
afirmar como actividade industrializada
passível de representatividade no panorama
nacional da época. A transformação da
matéria-prima localizava-se no Porto e em
Lisboa, sendo daí fornecida aos vários
cerieiros da cidade que a trabalhavam em
pequenas oficinas, cuja clientela se confinava
à população de Guimarães e localidades
vizinhas. Pensamos que naquele tempo já não

seria uma actividade rentável uma vez que era
necessário recorrer à venda de outros produtos.
Conseguimos perceber que durante o século
XVIII laborava um considerável número de
cerieiros em Guimarães que diminuiu bastante
no século XIX. Este facto poderá estar ligado à
industrialização crescente, que atraía a mão-de-
obra para indústrias mais florescentes e ao
surgimento, por exemplo, de novas formas de
iluminação. No entanto, esta actividade adquiriu
um certo grau de importância que se poderia
ainda analisar com diferente perspectiva, e sob
um ponto de vista antropológico, através do
importante objecto de estudo que constitui a Casa
da Cera da Porta da Vila, à qual reconhecemos
influência no percurso identitário vimaranense.
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