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Rendas de Bilros de Vila do
Conde: um património a
preservar.
Mário Almeida
Presidente da Câmara Municipal
de Vila do Conde

Não é de hoje o reconhecimento da
importância das nossas Rendas de Bilros.
Na verdade, já a Acta da sessão da
Câmara Municipal de 4 de Maio do
distante ano de 1616 referia o "Mester"
da Rendilheira. E hoje, quase quatro
séculos passados, é um privilégio que,
como Presidente da Câmara, me possa
associar ao processo de Certificação das
Rendas de Bilros, assim testemunhando o
crescente prestígio do nosso mais
representativo Artesanato.
Não quero deixar de recordar alguns dos
passos dados aos longo dos séculos,
reveladores da atenção e do carinho que
esta arte sempre mereceu, como o apoio
ao protesto de Joana Maria de Jesus, que
lutou contra a Pragmática de D. João V,
proibindo o uso de Rendas de Bilros, ou a
marcante data histórica, registada no
nosso precioso Arquivo Municipal, de
1867, ano em que as nossas Rendas
estiveram presentes na Exposição
Universal de Paris.
Mas é, em 1919, com a criação da Escola
de Rendas, que o trabalho das nossas
Rendilheiras ganha particular qualidade,
especificidade e maior visibilidade.
Porém, nos anos 50 e 60, com a mudança
de hábitos e de estilo de vida, verificouse um declínio desta tradição.
Felizmente, a partir de 1974, graças a
diversas
acções
desenvolvidas,
nomeadamente a criação do Centro de
Artesanato, bem como à notoriedade
granjeada pela Feira Nacional de
Artesanato, conseguiu-se uma clara
inversão. Destaque-se, entretanto, a
abertura do Museu das Rendas, dando
um forte contributo à preservação deste
saber que, agora, conquista a sua
Certificação.
É uma nobre herança que queremos
legar!
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Rendas de Bilros de Vila do
Conde: um património a
preservar.
Graça Ramos
Directora Executiva
CRAT - Centro Regional de Artes Tradicionais

Numa época de cultura massificada e
globalizada, as singularidades locais,
traduzidas pelas artes tradicionais, têm
um papel de diferenciação cultural cada
vez mais relevante, que importa não só
manter mas acentuar. Em torno de uma
tradição cria-se e desenvolve-se todo um
conjunto de práticas sociais e de
conteúdos simbólicos, verdadei-ras
âncoras de uma maneira particular de ver
e de estar no mundo. Tradição é a
memória colectiva que reforça a
apropriação individual dessas referências.
Plenamente assumidas pela comunidade,
consciente do seu valor cultural e do
significado social associado à sua
manufactura - expressão de vivências,
saberes e técnicas, representativas de
uma história antiga que se deseja
prolongar pelo futuro - as Rendas de
Bilros de Vila do Conde constituem uma
realidade efectiva (e afectiva), que
resulta da longa tradição local do seu
fabrico.
O futuro que se lhes adivinha parece,
contudo, pouco promissor, tais as
ameaças que se vislumbram a prejudicar
a sua evolução, pelo que se torna
imprescindível
uma
efectiva
e
consequente tomada de consciência
sobre a importância desta herança
cultural. Mas para que tal aconteça, é
preciso conhecer, em profundidade, o
passado associado às artes tradicionais e
aos seus autores. Foi assim que ao
projecto global, em que se integra a
elaboração do presente Catálogo, a
Associação de Defesa do Artesanato e
Património de Vila do Conde, deu o nome
"Rendas de Bilros de Vila do Conde: um
património a preservar".
Plena de sentido e oportunidade, a
designação não podia ser mais clara
quanto à preocupação relativa ao futuro
desta produção artesanal, entendida
como "Património", com tudo o que o

termo implica de relevância cultural e
social. Mas a questão surge, no entanto,
com o termo "a preservar". Preservar de
quê ou de quem?
Preservar dos efeitos provocados pela
passagem
inexorável
do
tempo.
Preservar da concorrência externa,
muitas vezes desqualificada e desprovida
de laços identitários. Preservar ainda do
risco,
sempre
latente,
de
descaracterização que assola as artes e
ofícios tradicionais.
É aqui que a certificação terá um
importante papel a desempenhar,
desenhando um quadro sólido e
fundamentado de referências para esta
produção artesanal, definindo as
características das rendas de bilros de
Vila do Conde e demonstrando quão
valorizado pode ser um produto quando
a sua história, o seu enquadramento
cultural e social e os contextos que lhe
estão associados são conhecidos. A
certificação funcionará, assim, ao garantir
a qualidade e autenticidade da produção,
mas também [e não menos importante]
como forma de diferenciar e singularizar
um produto com características próprias
no quadro de uma determinada cultura,
de informar e promover a confiança (e o
conhecimento) do próprio consumidor.
A certificação das produções artesanais é
hoje um imperativo para que se assegure
a sobrevivência e a preservação das artes
e ofícios tradicionais, valorizando as
comunidades e actividades associadas e
qualificando as produções e as vidas dos
seus artífices. No quadro de uma nova (e
imprescindível)
abordagem
aos
mercados, a dinâmica de qualificação e
certificação das produções artesanais
permitirá às Rendas de Bilros de Vila do
Conde um renovado posicionamento:
mais visível e qualificado, mais genuíno e
seguro, mais concorrencial e assumido.
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Quando nos maravilhamos perante a
perícia com que as rendilheiras de Vila do
Conde manejam os seus bilros, quando
observamos e admiramos as rendas que
daí resultam, quando nos damos conta
da importância real e simbólica que as
rendas de bilros têm para Vila do Conde,
dificilmente se imagina todo o seu
percurso que remonta ao início do século
XVII. Dificilmente nos apercebemos que
as rendas de bilros, onde quer que se
façam, constituem, nos nossos dias, os
vestígios da magnífica Europa do século
XVI, o testemunho vivo de uma Europa
que, de há muito, se apresenta tão plural
quanto una, tão diversa quanto
homogénea nas suas expressões e
movimentos artísticos.
Uma das questões que o presente estudo
levantou foi o de saber qual o âmbito
geográfico da arte das rendas de bilros de
Vila do Conde. Tratar-se-ia de uma
produção presente em todo o concelho,
nalgumas das suas freguesias ou apenas
na cidade de Vila do Conde? Como
adiante se explicitará as rendas de bilros
ocorrem, quase exclusivamente, em três
freguesias do concelho: Vila do Conde,
Azurara e Árvore, com um claro
predomínio da primeira, onde a sua
existência se comprova desde os inícios
do século XVII. É nos registos paroquiais
da segunda metade do século XIX que
foram encontrados testemunhos da
existência de rendilheiras na freguesia de
Vila do Conde mas também na de
Azurara. Em tempos mais recentes, o X
Recenseamento Geral da População,
realizado em 1960, identifica, para além
das freguesias de Vila do Conde e
Azurara, a existência de 20 rendilheiras
na freguesia de Árvore, uma em
Touguinhó e outra em Fajozes. Os casos
de Touguinhó e Fajozes parecem
puramente casuais e atípicos. A
existência de 20 rendilheiras na freguesia
de Árvore indica, contudo, que pode ter

havido nessa freguesia uma maior
concentração de rendilheiras no passado
pois, mesmo nos dias de hoje, existem a
trabalhar no lugar de Areia, da mesma
freguesia,
várias
rendilheiras.
Infelizmente, os registos paroquiais do
século XIX, da freguesia de Árvore, não
estavam disponíveis para consulta,
aquando da realização desta pesquisa,
pelo que não foi possível confirmar a
existência de rendilheiras para essa
época como aconteceu para as freguesias
de Vila do Conde e Azurara. Contudo,
Joaquim Vasconcelos, num artigo
publicado no "Comércio do Porto" em
1881, apenas identifica a existência de
rendilheiras nas freguesias de Vila do
Conde e Azurara. Parece pois que, caso
existissem rendilheiras em Árvore, nessa
época, não seriam em grande número ou,
pelo menos, em número tão significativo
como as que existiam nas duas freguesias
já mencionadas. Conclui-se, deste modo,
que a esmagadora maioria das
rendilheiras pertenceu, ao longo da
história, à freguesia de Vila do Conde,
tendo existido, ainda em número
significativo, na freguesia de Azurara e,
seguindo a linha marítima da costa, um
número mais reduzido de rendilheiras na
freguesia de Árvore. Repare-se de como
não há indício da difusão desta arte
muito para além da freguesia de Vila do
Conde e como, à medida que nos
afastamos dela, a sua representatividade
diminui.
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cadimemente25 entrem igualmente no
dito mester e o tenham no ano que lhe
couber sendo a tal rendilheira de
qualidade que os possa ter e aquelas
pessoas que forem de qualidade que não
caiba nelas o dito encargo assim da paga
como da mordomia, ficará na disposição
dos oficiais da câmara proverem nisso
como lhes parecer que convém. Paulo de
Beça Coelho o escrevi. E declararam eles
oficiais que não seriam constrangidas a
pagar para o dito mester as mulheres e
filhas dos homens nobres desta vila posto
que sejam rendilheiras. Paulo de Beça
Coelho o escrevi"26.
Mas do que tratava a "folia das moças",
que tanta preocupação e encargos
causava às costureiras de Vila do Conde,
de tal forma que o assunto foi discutido
pela Vereação, que sobre ele deliberou?

1. Os primeiros documentos
O documento mais antigo de que há
conhecimento
que
comprova
a
emergência e plena consolidação do
centro rendeiro de Vila do Conde é uma
Acta da sessão de 4 de Maio de 1616 da
24
Câmara de Vila do Conde.
"Que as rendilheiras entrem no mester
das costureiras
E logo acordaram eles Oficiais da Câmara
que porquanto nesta vila havia muitas
queixas das costureiras e pessoas que
pagavam para o mester da folia das
moças o qual era de muito gosto e as
ditas costureiras eram poucas e não
podiam suprir aos ditos gastos,
acordaram e assentaram que daqui por
diante todas as pessoas que nesta dita
vila faziam rendilhas para vender
24

A.M.V.C. N.° de inventário 26. Livro de registo de
actas das sessões da Câmara, folha 172 verso.

Pode não parecer, mas, nesse longínquo
ano de 1616, de há quase quatro séculos,
tratava-se
da
organização
e
financiamento de uma das mais
importantes manifestações da época, um
cortejo em que todos os poderes se
faziam representar, nomeadamente as
corporações de mesteres e as confrarias,
o qual, embora sob invocação religiosa,
integrou, desde o seu início, uma
componente profana, senão mesmo
festiva. Naquele dia, de 4 de Maio de
27
1616 , os Vereadores discutiam e
deliberavam sobre a organização da
25

“cadimemente"significava no século XVII:
usualmente. de modo costumeiro, habitualmente.
Cf. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 2.°Vol.,
pp. 721. Lisboa: Ed. Círculo de Leitores, 2002.
26
A.M.V.C. N.° de inventário 26. Livro de registo de
actas das sessões da Câmara, folha 172 verso.
27
A relativa precocidade do centro rendeiro de Vila
do Conde pode ser melhor entendida quando se
sabe que em Honiton, sede da mais importante
área produtora de rendas de bilros, na GrâBretanha, a data mais antiga a comprovar a sua
existência, patente na pedra tumular de um
vendedor de rendas, é 1617. Cf. YALLOP, H. J. - The
History of the Honiton Lace Industry. University of
Exeter Press, 1992. pp. 9 e 347.

Procissão do Corpo de Deus ou do
Santíssimo em Vila do Conde, da qual
28
existe notícia desde 1466 e se tem
vindo a realizar até aos dias de hoje,
reconduzida, no entanto, à sua matriz
exclusivamente religiosa.
O facto de, em 1616, as rendilheiras de
Vila do Conde serem solicitadas a integrar
o grupo das costureiras, contribuindo
activamente para a "folia das moças" na
procissão do Corpo de Deus ou do
Santíssimo, significa a nova visibilidade
de um grupo profissional recente pois se,
durante todo o século XVI, as rendilheiras
não aparecem mencionadas, tal pode
entender-se no pressuposto de que a
arte das rendas de bilros ainda não
existiria por esse tempo em Vila do
Conde, ou, existindo, ainda não era
praticada por um número significativo de
mulheres que determinasse a sua
presença na procissão, como um corpo
profissional específico.
Quase
100
anos
depois,
mais
precisamente em 1709, a vereação
camarária torna a deliberar que as
rendilheiras devem contribuir com a sua
"folia" para a procissão Corpus Christi, o
que evidencia a continuidade deste grupo
profissional. A importância sócio cultural
que a procissão do Corpo de Deus
sempre teve na sociedade de Vila do
Conde, e a vontade do executivo
camarário de nela incluir o ofício de
rendilheira, documenta de forma
evidente o relevo que esta actividade
possuía na cidade nos séculos XVII e XVIII.
Contudo, só no século XVIII se pode,
verdadeiramente,
aferir
toda
a
importância que a manufactura de
rendas havia, entretanto, adquirido no
Norte do país, em geral, e em Vila do
Conde, em particular.

28

MIRANDA. Marta - Vila do Conde. Lisboa: Editorial
Presença, 1998. [Colecção: Cidades e Vilas de
Portugal; 23).

Na sequência da Pragmática de D. João V,
de Maio de 1749, que proibia o uso de
todas as rendas no vestuário e nas alfaias
domésticas, a Câmara de Vila do Conde
reage prontamente e logo em Junho
desse mesmo ano discute e delibera
sobre assunto tão vexatório, para usar a
terminologia
dos
preocupados
vereadores:
“Termo de vereação feito aos 19 de Junho
de 1749 a [nos]

Aos 19 de Junho de 1749 a [nos] em esta
vila de Vila do Conde e casas da Câmara
dela aonde se achavam juntos o Doutor
Juiz de Fora Vereadores e Procurador da
Câmara para efeito de fazerem vereação
e nela fazer o serviço de Deus e o de sua
Real Majestade e as partes que nesta
tiverem que requerer e logo nesta
determinaram que se mandasse um
próprio por conta deste senado ao
senado das câmaras da Vila de Viana, e
Esposende, e Caminha e a da Vila de
Barcelos para que todas ao mesmo
tempo dessem uma conta, e fazer repre-

sentação a sua majestade para ver se por
meio dela se podia livrar o povo da
vexação em que se acha pela proibição
das rendas mencionada na pragmática e
lei nova de sua majestade e por não
haver mais que determinar assinaram
este termo de vereação e eu Paulo José
29
de Lima escrivão da Câmara o escrevi.”
No seguimento desta iniciativa será
enviada à corte, em representação das
rendilheiras do Norte do país, Joanna
29

A.M.V.C. N.° de inventário 37. Livro de registo de
actas das sessões da Câmara, folhas 380 verso, 381
frente.
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Maria de Jesus, rendilheira de Vila do
Conde. O seu objectivo era o de
sensibilizar os responsáveis pelos
destinos do país da necessidade de
revogar a pragmática de 1749, cujos
efeitos eram extremamente gravosos
para a população, que dependia da
manufactura das rendas de bilros.
Documentos encontrados por Jaime
Cortesã030, no Arquivo da Casa Imperial
do Brasil, atestam a presença de Joanna
Maria de Jesus na corte, bem como a
existência de outros personagens
atingidos pelas consequências negativas
que tal pragmática teve e das razões que
os principais prejudicados, ou quem por
eles falava, apresentaram na tentativa de
a derrubar.
Entre essas queixas encontram-se as do
pároco de Santa Maria a Nova, de
Azurara que, preocupado com a pobreza
da freguesia, chamava a atenção para a
ausência dos homens: "costumam os
homens dela navegarem para os portos
do Brasil nas frotas das cidades de Lisboa
e Porto e muitos ausentando-se para as
minas, deixam às mulheres e filhos sem
mais remédios para a sua sustentação do
que a sua agência e trabalho quotidiano
31
de rendas de linha" .
Outros dois clérigos, Frei António de
Coimbra e Frei José de Braga, párocos do
convento de Nossa Senhora dos Anjos, de
São Francisco de Azurara, avisam que a
proibição das rendas instituiu um clima
de miséria tal, que já provocou o
falecimento à fome de algumas pessoas,
sem outro meio de auferir rendimentos
que não as rendas. A Santa Casa da
Misericórdia de Vila do Conde alerta, por
sua vez, para a quantidade de mulheres
que andavam pela rua a pedir esmolas e

30

CORTESÃO, Jaime - Glória às Mulheres de Entre
Minha e Douro. In: O Primeiro de Janeiro, 22 de
Agosto de 1951.
31
ldem, op. cit.
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a perder a sua reputação. A própria
Câmara Municipal traça um panorama de
aguda miséria que se verificava em Vila
do Conde desde a aprovação da
pragmática. Finalmente, também a Mesa
do Bem Comum do Comércio, sentindose naturalmente prejudicada pelas
disposições contidas no documento
régio, decidiu escrever uma longa carta a
sua majestade, o rei D. João V,
aconselhando-o a levantar a proibição
sobre as rendas.
A razão pela qual a pragmática de 1749
teve um efeito tão devastador deve-se ao
facto de ter rompido com o frágil
equilíbrio económico existente, não só
em Vila do Conde como em outras
localidades do Norte. De facto, em
meados do século XVIII a província do
Minho
encontrava-se
bastante
despovoada de homens devido à
emigração para o Brasil. Neste contexto,
a manufactura das rendas de bilros era
para as mulheres de Vila do Conde o seu
único meio de subsistência. Não é, pois,
de admirar o coro de vozes que se
levantou, determinado a revogar a lei. Os
relatos angustiados dos clérigos, da Santa
Casa da Misericórdia de Vila do Conde e
do próprio senado da Câmara não deixam
dúvidas acerca das consequências
extremamente negativas que tal
pragmática teve numa sociedade
largamente
orientada
para
a
manufactura das rendas.
Toda esta pressão exercida sobre o Rei
reve-lou-se decisiva, pois, ainda no
mesmo ano de 1749, mais precisamente
no dia 19 de Setembro, D. João V lança
um alvará em que atenua de forma
significativa as disposições que se
encontravam na anterior pragmática. De
facto, proíbe a importação de rendas
estrangeiras e permite a produção
nacional de rendas para as alfaias
domésticas, apesar de manter a proibição
do uso de rendas no vestuário.

Passados apenas dois anos, em 1751, D.
José, induzido certamente pelo Marquês
de Pombal, torna a liberalizar
completamente o uso das rendas,
autorizando-as tanto nos trajes como nas
alfaias domésticas, continuando a proibir,
no entanto, as que vinham de fora. D.
José estava particularmente preocupado
com a falta de empregos dos artífices
portugueses e das pessoas que se
sustentavam desta indústria. Com esta
política proteccionista D. José e o
Marquês do Pombal esperavam insuflar
nova vida na indústria das rendas
portuguesas.
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2. Os passaportes (1768 – 1832)
A decisão de D. José I de liberalizar
completamente
a
produção
e
comercialização de rendas de bilros
nacionais terá promovido um ambiente
bastante mais favorável a esta indústria
caseira. Contudo, de 1749, data dos
protestos tão vivenciados em Vila do
Conde, até 1768, não se encontram
elementos
que
traduzam,
documentalmente, a produção de rendas
em Vila do Conde. Nada existe, no
entanto, que permita pensar que durante
estes 18 anos as rendas não se tenham
continuado a produzir, pois data de 1768
o primeiro passaporte "tomado" por João
Ribeiro Guimarães que "usa de negócio
de vender rendas de linha e linha branca
32
" .
Com efeito, até ao advento e plena
afirmação do Liberalismo, a circulação de
pessoas e bens não se fazia livremente e,
quem estivesse interessado em viajar de
Vila do Conde - para qualquer outro local,
para aí vender rendas, por exemplo,
tinha que ter um passaporte33.
32

A.M.V.C. N.° de inventário 2805 - Livro de
lançamento dos passaportes, tirados no Juizo Geral
desta vila, folha 19 verso.
33
0s Livros de Lançamento dos Passaportes, tirados
no Juizo Geral de Vila do Conde existem com os
números de Inventário 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011 e 2012 no Arquivo Municipal de
Vila do Conde (AMVC). Destes, os dois últimos, com
os números de Inventário 2811, e 2812,
correspondentes aos intervalos de tempo de 1844 a
1856 e 1856 a 1863 , respectivamente, não
apresentam registos de vendedores de rendas,
enquanto que os primeiros não representam a série
relativa à totalidade dos anos. De facto, enquanto o
primeiro livro (AMVC – n.º de inventário 2805),
apresenta os passaportes passados no período que
vai de 1767 a 1799, o segundo livro (AMVC – n.º de
inventário 2806) respeita os anos 1805 e 1806,
faltando toda a informação relativa ao período de
1800 a 1804, inclusive. O terceiro livro (AMVC – n.º
de inventário 2807) apresenta os passaportes
passados entre 1808 e 1811, o que significa que não
se encontra informação para 1807. A seguir faltam
registos para os oito anos seguintes, pois, só em
1820 (AMVC – n.º de inventário 2808) se encontram
de novo, registos de passaportes. De 1820 a 1832,
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É no 10 Livro de lançamento dos
passaportes tirados no Juízo Geral de Vila
do Conde que se pode encontrar, na
folha 19, verso, em 13 de Abril de 1768, o
primeiro registo relativo ao passaporte
de um vendedor de "rendas de linha":
”Aos 13 de Abril de 1768 tomou
passaporte João Ribeiro Guimarães
morador nesta dita Vila do Conde de
idade de 51 anos, estatura mediana,
olhos castanhos claros, cabelo preto e
curto, e usa de cabeleira, e usa de
negócio de vender rendas de linha e linha
branca e algumas miudezas de
mercearia, para as quatro províncias e
leva sua filha chamada Custódia Rosa de
Jesus de idade de 23 anos, apresentou
passaporte de que fiz este termo, eu
Paulo José de Lima o escrevi (assinatura
34
do notário)” .
O texto deste primeiro passaporte de
João Ribeiro Guimarães parece aludir, no
entanto, a um passaporte previamente
existente, pois que no final se escreve
"apresentou passaporte de que fiz este
termo", pelo que não será abusivo supor
que registos anteriores tenham existido,
quer para este negociante, quer,
porventura para outros, e, entretanto,
sido perdidos.
De todos os nomes que figuram nos
passaportes, Francisco António Curval,
constitui o mais interessante. São vinte,
os registos em que aparece mencionado:
1795 (2), 1796 (2), 1797 (2), 1798 (2),
1799, 1805, 1808, 1826 (2), 1829 (4),
1830 (2), 1832. Ele, que terá
desenvolvido a sua actividade por um
período de 37 anos, aparece, pela
primeira vez, num assento de 15 de
Janeiro de 1795:

data do último passaporte passado a um mercador
de rendas, a série encontra-se completa.
34
A.M.V.C. N.° de inventário 2805 - Livro de
lançamento dos passaportes, tirados no Juizo Geral
desta vila, folha 19 verso.

“Francisco Curval, casado nesta vila com
Ana Luísa e é de nação galega, digo, de
nação galega, assistente nesta vila desde
pequeno e nela casado com Ana Luísa há
dois para três anos de idade de vinte e
nove anos, rosto comprido cheio de barba
preta, cabelo atado da mesma cor, olhos
castanho claros, sobrancelhas grossas
cerradas e de estatura ordinária, tirou o
seu passaporte por seis meses de ida e
volta para as terras da província de Trásos-Montes com negócios de rendas pelos
caminhos de terra, em sua companhia
nada, e é conhecido de mim escrivão por
assistir nesta vila e nela ser casado como
fica e vai com licença da dita sua mulher
comer ela mesma o declarou diante de
mim o escrivão que fiz este termo eu José
Baptista Ribeiro de Faria, escrivão do
senado da câmara o escrevi e assinei
35
(assinatura do notário)"
A viver em Vila do Conde desde criança
"Francisco Curval de nação galega,
assistente nesta vila desde pequeno"36 ,
como está escrito no registo do seu
passaporte de Agosto de 1796, é
praticamente o único mercador que, para
sair para as suas viagens, precisa do
consentimento da mulher, que o dá,
pessoalmente, perante o escrivão,
situação esta que se repete em todos os
seus passaportes até 1808! Depois desta
data, aparece "abonado por Joaquim
Gomes, padeiro desta vila, morador na
rua da Lage"37 Em 1810, Manuel Moreira
e Silva, constitui o outro caso em que se
38
explicita o consentimento da mulher .

35

A.M.V.C. N.° de inventário 2805 - Livro de
lançamento dos passaportes, tirados no Juízo Geral
desta vila, folha 237 frente.
36
A.M.V.C. N.° de inventário 2805 - Livro de
lançamento dos passaportes, tirados no Juízo Geral
desta vila, folha 254 frente.
37
A.MVC. N.° de inventário 2809 - Livro de
lançamento dos passaportes, tirados no Juizo Geral
desta vila, folha 45 frente.
38
A.M.V.C. N.° de inventário 2807 - Livro de
lançamento dos passaportes, tirados no Juizo Geral
desta vila, folha 39 frente.
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Em contrapartida as duas mulheres, que
também pedem passaporte durante o
período em análise, uma, Maria da Silva,
viaja acompanhada de irmão e sobrinha,
o que leva a pensar que seria solteira39, e
a outra, casada, nas duas viagens que faz,
com 53 e 54 anos, respectivamente,
embora leve consigo, de uma vez uma
filha e de outra uma criada, não precisou
de atestar o consentimento do marido!
Francisco António Curval começa a
negociar em 1795, num período que terá
sido de grande expansão do negócio das
rendas, pois se durante 23 anos, de 1768
a 1791, se verificaram 5 saídas de
mercadores, 4 de João Ribeiro Guimarães
Conceição - 1768 (2], 1771 e 1772 - e,
passados nove anos desta última, uma
outra, em 1781, de 1791 a 1799, em 8
anos, foram necessários 22 passaportes,
relativos a sete diferentes negociantes, o
que denuncia anos de intensa procura de
rendas. Por total ausência de informação,
não sabemos como o mercado se
comportou nos anos seguintes. Curioso é
verificar que, nos anos de 1808, 1809 e
1810, no período correspondente às
Invasões
Francesas,
em
quatro
passaportes, encontram-se dois passados
a uma mulher, Clara Luísa da Cunha que,
em 1808, viaja acompanhada de "Rosa
Margarida, sua filha, casada de 21
40
anos" e em 1809 se faz acompanhar de
"uma criada com uma canastra à
cabeça"41.
De facto, só Francisco Curval viaja
sozinho, "em sua companhia leva nada",
na saborosa prosa da época e só num
caso se refere que viajará "em uma besta
menor levando em sua companhia

39

A.M.V.C. N.° de inventário 2805 - Livro de
lançamento dos passaportes, tirados no Juízo Geral
desta vila, folha 170 verso.
40
A.M.V.C. N.° de inventário 2807 - Livro de
lançamento dos passaportes, tirados no Juízo Geral
desta vila, folha 8 verso.
41
A.M.V.C. N.° de inventário 2807 - Livro de
lançamento dos passaportes, tirados no Juizo Geral
desta vila, folha 25 verso.
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nada" . Os outros fazem-se acompanhar
pelo sogro, um filho ou uma filha, moços,
mas também criadas, como Joana, uma
43
mulher "já de seus anos" .
Nos quarenta e três passaportes
analisados, as "terras e províncias deste
reino" aparecem onze vezes como o
destino da viagem, ou seja o passaporte
dá para deslocações a qualquer parte do
país, mas a análise dos outros destinos,
Trás-os-Montes, com doze citações e as
Beiras com sete, mostra que é o Norte
Interior do País a área que mais interessa
a estes mercadores. A dificuldade de se
perspectivar, claramente, a informação
contida nestes elementos, reside na
pouca consistência da amostra, a que as
deslocações de Francisco Curval trazem
alguma perturbação. Verifica-se, com
efeito, que durante um significativo lapso
de tempo, os livros de Lançamento de
passaportes existentes não registam
nenhum assento que lhe diga respeito,
podendo afirmar-se que não viajou nos
anos de 1809, 1810 e 1811. Depois, por
falta de informação, não se pode dizer o
que terá acontecido ao seu negócio.
Contudo, de 1820 a Junho de 1826, anos
para os quais existem registos, não
solicitou qualquer passaporte, mas, logo
a seguir chega a pedir quatro passaportes
para o mesmo ano, como acontece em
1829. Esta irregularidade das saídas, bem
como os diferentes prazos por que são
emitidos os passaportes, não permite
trabalhar os dados, porque têm pesos e
significados muito diferentes.
Pelos
elementos
recolhidos
nos
passaportes, a maioria dos destinos dos
comerciantes de rendas situavam-se no
Norte do país, apesar da actual Região
Centro ser também contemplada com
muitas visitas dos comerciantes das
42

A.M.V.C. N° de inventário 2806 - Livro de
lançamento dos passaportes, tirados no Juizo Geral
desta vila, folha 8 frente.
43
A.M.V.C. N° de inventário 2805 - Livro de
lançamento dos passaportes. tirados no Juizo Geral
desta vila, folha 195 verso.

rendas de Vila do Conde. À definição
desta área de influência não será alheio o
facto de Peniche, um importante centro
de rendas localizado a sul, controlar,
muito
provavelmente,
os
fluxos
comerciais das zonas mais meridionais do
país. De fac-to, em relação ao Sul, só por
uma vez aparece o Alentejo, em 1810,
como vaga e genérica indicação de que
um negociante aí se tenha dirigido "pelos
caminhos da terra" para vender rendas.
A província do Minho constitui o destino
de seis viagens (embora esteja, de
alguma forma, implícita em todas elas,
nomeadamente quando o destino é Trásos-Montes),
mas,
quase
sempre
associada a outras províncias como as
Beiras o que leva a supor que o mercado
mais próximo, além de ser disputado por
outros centros produtores de rendas
existentes no Norte, como Viana da Foz
do Lima, poderia funcionar de outro
modo, com os próprios interessados a
dirigirem-se a Vila do Conde para ali
encomendarem as suas rendas.
A análise dos passaportes permite
entender as rendas como uma produção
significativa na economia de Vila do
Conde dos finais do século XVIII, inícios
de XIX, pois, desde pelo menos 1768, que
os seus negociantes percorriam Portugal
(principalmente o Norte e o Centro do
país) a vendê-las. Infelizmente não é
possível obter elementos que indiquem
de forma aproximada qual o número de
rendilheiras na segunda metade do
século XVIII, mas não há qualquer dúvida
de que teria que ser um número
suficientemente elevado para animar e
justificar uma rede de comercialização de
rendas de bilros que cobria grande parte
do País e a mais densamente povoada.

3. Os registos paroquiais
Na ausência de registos de uma
corporação ligada ao ofício de
rendilheira, que nunca existiu, a
verdadeira expressão que esta profissão
terá tido, no concelho de Vila do Conde
nos finais do século XIX, só de forma
indirecta se pode obter. É assim que
ganham especial relevância os registos
paroquiais de baptismo e de casamento,
investigados no Arquivo Distrital do
Porto, elementos de uma grande ajuda,
pois identificam, no caso dos registos de
baptismo, a profissão das mães e das
madrinhas da criança baptizada, e, no
caso dos registos de casamento, a
profissão das noivas, permitindo aferir,
por cada ano analisado, a incidência
percentual de rendilheiras no total dos
conjuntos das mães, das madrinhas de
baptizado
e
das
noivas,
44
respectivamente".
Fornecendo indicações valiosas para
avaliar o peso desta actividade no
contexto da sociedade vilacondense, os
registos paroquiais não permitem,
contudo, calcular com precisão o total de
rendilheiras existentes em cada ano, pois
aquelas que não se casam, não têm
filhos, nem são madrinhas, não são
detectadas por este método.
Infelizmente, só a partir de 1860 é que os
registos
paroquiais
começam
a
identificar, pela primeira vez, e apenas
casualmente, as profissões das mães e
noivas. Esta assistematicidade dificulta o
estudo e limita severamente o número
de anos para os quais é possível trabalhar
com dados seguros. Situação diversa
ocorria com os homens cujo nome era,
desde há muito tempo, sempre
acompanhado pela sua ocupação.
Considerando os registos paroquiais de
todo o concelho, só nas freguesias de Vila
foto
rendilheira; Arquivo Municipal de Vila do Conde.
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Foram analisados para o estudo de certificação 4
anos por década, da década de 60 até à década de
90, começando-se a partir do ano de 1863.
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do Conde e Azurara45 foram encontradas
rendilheiras. Relativamente à freguesia
de Vila do Conde, os registos de
casamento só começam a apresentar a
profissão da noiva de forma sistemática a
partir de 1894. Assim sendo, e partindo
duma amostra que compreende os anos
de 1894 a 1896, verifica-se que 18% dos
casamentos realizados nestes três anos
tiveram como noiva uma rendilheira (22
noivas rendilheiras para um total de 124
casamentos)46.
Relativamente
aos
registos de baptismo da freguesia de Vila
do Conde constata-se que também só a
partir de 1894 é que começa a ser
sempre referida a profissão da mãe e da
madrinha. Neste caso, partindo duma
amostra que leva em linha de conta os
anos de 1894 a 1896, verifica-se que
19,3% das mães identificadas eram
rendilheiras (110 mães rendilheiras para
um total de 569 nascimentos).
Relativamente às madrinhas pode-se
dizer que 10,4% destas tinham como
actividade a manufactura de rendas de

45

Infelizmente , no momento do estudo os registos
de casamento da freguesia de Azurara não estavam
disponíveis para consulta.
46
As percentagens de noivas rendilheiras para cada
um desses anos, analisados de forma isolada, são as
seguintes 1894 - 27,0% (10 noivas rendilheiras para
um total de 37 casamentos); 1895 - 11,7% (4 noivas
rendilheiras para um total de 34 casamentos); 1896
- 15,1 % (8 noivas rendilheiras para um total de 53
casamentos).
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bilros (59 madrinhas para o mesmo total
de 569 nascimentos)47.
Para a freguesia de Azurara apenas
existem dados dos registos de baptismo.
No entanto, estes registos são mais
completos do que os equivalentes de Vila
do Conde, pois desde a década de 70 que
a profissão das mães era regularmente
identificada (a profissão da madrinha não
é registada em qualquer das décadas
estudadas na freguesia da Azurara).
Contudo, nos anos 70 e 80 apenas foi
encontrada uma rendilheira, mais
precisamente no ano de 1876, o que
perfaz uma percentagem, para esse ano,
de 3,2% de mães rendilheiras em relação
ao total de nascimentos (1 mãe
rendilheira para um total de 31
nascimentos). A década de 90 também
apresenta valores baixos. Deste modo, se
se partir duma amostragem que
contemple os anos de 1893, 1894, 1895 e
1896, constata-se que apenas 2,8% das
mães são rendilheiras 13 mães
rendilheiras para um total de 108
48
nascimentos) . Uma percentagem que
fica bastante aquém das percentagens
identificadas para a freguesia de Vila do
Conde e que comprova que esta última
freguesia era, sem dúvida, a mais
47

As percentagens de mães rendilheiras, assim
como de madrinhas rendilheiras, para cada um
desses anos, analisados de forma Isolada, são os
seguintes: 1894 - Mães: 23,5% (correspondentes a
47 mães rendilheiras para um total de 200
nasclmentos) Madrinhas: 11 % (correspondente a
22 madrinhas rendilheiras para o mesmo total de
200 nascimentos); 1895 - Mães: 19,4%
(correspondentes a 36 mães rendilheiras para um
total de 185 nascimentos) Madrinhas: 14,0%
(26 madrinhas rendilheiras para o mesmo total de
185 nascimentos); 1896 - Mães: 14,67%
(correspondentes a 27 mães rendilheiras para um
total de 184 nascimentos) Madrinhas: 5,9%
(correspondentes a 11 madrinhas rendilheiras para
o mesmo total de 184 nascimentos).
48
As percentagens de mães rendilheiras para cada
um desses anos, analisados de forma isolada, são as
seguintes: 1893 - 3,44% (correspondentes a 1 mãe
rendilheira para um total de 29 nasclmentos); 1894
- 0; 1895 - 0; 1896 - 6,45% (correspondentes a 2
rendilheiras para um total de 31 nascimentos).

significativa em termos do número de
rendilheiras nos finais do século XIX.

4.
As
exposições
internacionais

nacionais

e

A importância das rendas de bilros de
Vila do Conde na segunda metade do
século XIX é ainda evidenciada pelas
exposições nacionais e universais em que
estiveram presentes, conforme regista o
Boletim do Trabalho Industrial n.º 94 de
191449:
- Exposição Nacional de Lisboa de 1863,
onde a Câmara Municipal de Vila do
Conde, a par das câmaras municipais de
Setúbal e Viana do Castelo, foi premiada
com a medalha de prata pelas amostras
de rendas de bilros aí apresentadas.
- Exposição Industrial Portuguesa,
realizada em 1865 no Palácio de Cristal,
no Porto.
- Exposição de Paris de 1867, onde a D.
Rita Silvânia Flores apresentou 8
amostras de rendas de bilros.
- Exposição de Paris de 1878.
- Exposição Universal de Paris de 1889,
onde o Sr. Joaquim de Vasconcelos expôs
rendas e entremeios de Vila do Conde.
49

SOUSA. Hermínio Soares da Costa e - Indústria
das Rendas. Ln: Boletim do Trabalho Industrial, n.º
94. Ministério do Fomento. Direcção Geral do
Comércio e Indústria. Repartição do Trabalho
Industrial. Lisboa Imprensa Nacional, 1914.

- Exposição Industrial Portuguesa de
1891, com o Museu Industrial e
Comercial do Porto a exibir rendas de
bilros de Vila do Conde.
- Exposição Industrial Portuguesa em
1893, onde a vilacondense D. Ana
Pinheiro das Dores apresentou o seu
trabalho.

5. Os primeiros sinais da crise
Apesar da aparente exuberância da
produção de rendas de bilros em Vila do
Conde em finais do século XIX, traduzida
no
número
de
rendilheiras
comprovadamente existentes, a verdade
é que os primeiros indícios da crise, que
se viria a instalar definitivamente em
pleno século XX, eram já bem visíveis.
50
Joaquim de Vasconcelos , o diligente
director do Museu Industrial e Comercial
do Porto, não se eximia de escrever, logo
em 1881:
"O que se deveria dizer é que os padrões
de Viana, Vila do Conde, do Norte, em
suma, são muito inferiores aos de Peniche
sob o ponto de vista do estilo; que os
desenhos se têm tornado vulgares, e que
exigem fio menos delicado"51.

50

Joaqulm de Vasconcelos, nascido no Porto em
1849 e casado com D. Carolina Michaelis, ficou
conhecido não só pelos seus trabalhos no campo da
história da arte e da música, mas igualmente como
estudioso das indústrias tradicionais. Neste âmbito,
foi o responsável pela organização do efémero
Museu Industrial e Comercial do Porto. Lembremos
ainda
o seu papel, já referido, na promoção das rendas de
Vila do Conde em exposições, quer nacionais quer
estrangeiras.
51
VASCONCELOS, Joaquim; VIANA, Maria Teresa
Pereira (coordenadora) - Indústrias portuguesas.
Lisboa: Instituto Português do Património Cultural,
1983. (Estudos e Materiais; 2).

Fotos
Pág. 29 esquerda: Pano da Colmeia. Rendilheira: Maria Amélia . Carneiro; 1932.
Pág. 29 direita: Omnipresença das rendas de bilros no vestuário do séc. XIX – Journal des dammes et des demoiselles,
Abril 1871.
Pág. 30: Rendilheira; Arquivo municipal de Vila do Conde.
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Se as palavras de um paladino das rendas
de bilros de Vila do Conde, como foi
Joaquim de Vasconcelos, não escondem a
preocupação sobre a sua qualidade,
inferior ao que seria desejável, também
52
Manuel Monteiro , em 1904, comenta o
estado da indústria das rendas de bilros
em Vila do Conde no período de
transição entre o século XIX e o século
XX:
"A afamada indústria de renda de bilros
ainda subsiste, mas quão definhada vae a
sua
productividade,
mercê
da
concorrência estrangeira e mechanica.
Floresceu com viçosa exhuberancia em
toda a orla do paiz banhada pelo
Atlântico. (... ) Mas lento e lento abatida
e exhaurindo-se irreprimivelmente à falta
d'um sério, embora insignificante, auxílio

do Estado vegeta apenas em Peniche.
53
Villa do Conde e talvez em Vianna."
No seu alerta quanto às ameaças que
pendiam sobre a manufactura das rendas
de bilros Manuel Monteiro acrescenta:
"Somente a cercear e a falhar a plenitude
dos extranhos dotes d 'estas rendeiras
accusa-se a inferioridade e incorrecção do
desenho. O aprendizado adquire-se por
um empirismo destestável n 'uma
absoluta sequestração às noções mais
elementares do ensino intellectual e
54
artístico."

Bracarense de origem, Manuel Monteiro foi
figura de relevo na primeira metade do século XX
onde se destacou no campo da etnografia.

às rendas de bilros de Vila do Conde,
encontravam-se na "inferioridade e
incorrecção do desenho", na falta da
profissionalização do processo de
aprendizagem, que levava as rendilheiras
a fazer rendas de fraca qualidade e na
concorrência crescente das rendas
mecânicas. No cotejo destes elementos,
o final do século XIX tem que ser
encarado como o início de um declínio
que, em pleno século XX, reforçado por
um conjunto múltiplo de factores,
atingiria duramente a produção das
rendas de bilros.

No testemunho privilegiado destes
observadores na transição entre o século
XIX e o século XX, as principais ameaças

53

52
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MONTEIRO. Manuel; NUNES, Henrique M.
Barreto (organIzador) - Dispersas, inéditos e cartas:
artigos em publicações periódicas monografias.
Braga: Assembleia Distrital de Braga, 1980.
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Op Cit.

foto
Oficina de Rendas da Casa Flores Torres (193?). Arquivo
Municipal de Vila do Conde.

6. O Século XX
A crise da indústria manufactureira das
rendas de bilros
O século XX foi bastante difícil para a
manufactura das rendas de bilros. Duas
guerras mundiais, com profundas
implicações económicas e sociais e o
desenvolvimento
acentuado
da
industrialização e do crescimento urbano
provocaram, em Portugal, como por todo
o lado, a profunda alteração do papel
social da Mulher, cuja emancipação foi
acompanhada por drásticas modificações
da Moda. O papel que as rendas
desempenhavam no vestuário foi, assim,
diminuindo ao longo dos anos e mesmo
aquelas que ainda no século XX se
utilizavam na roupa de casa, foram sendo
usadas em quantidades cada vez
menores o que provocou uma severa
diminuição da produção das rendas de
bilros.

Também o processo de industrialização
influenciou
de
forma
bastante
significativa a indústria manual das
rendas de bilros, segundo duas diferentes
perspectivas: em primeiro lugar, através
da concorrência que as rendas mecânicas
fizeram às manuais e, em segundo lugar,
através do apelo que as fábricas tiveram
sobre as mulheres de Vila do Conde,
levando-as a substituir tarefas mais
tradicionais, como as rendas de bilros,
por outras mais bem remuneradas,
como, por exemplo, o trabalho nas
fábricas. Deste modo, à competição entre
produtos (renda manual versus renda
mecânica) somou-se a concorrência entre
sectores económicas na procura de mãode-obra.
As fábricas de rendas mecânicas
55
existentes em Portugal produziam
55

Em 1914 existia uma fábrica de rendas no pais, 4
em 1940 e também 4 em 1960.
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exclusivamente renda corrida, de
pequena largura e com pouca variação de
motivos, usada essencialmente para
guarnições. A concorrência à renda
manual fazia-se sentir apenas neste tipo
de produto. Ainda assim, em meados do
século XX, a renda «corrida» mecânica
vendia dez vezes mais do que a renda
56
«corrida» manual . Isto significa que na
gama das rendas de preços baixos as
fábricas levavam vantagem, deixando o
mercado das rendas mais caras (lenços
de senhora, dobras de lençol, toalhas de
chá, entre outras) para as rendas que
eram realizadas manualmente.
A progressiva diminuição da procura
verificada ao longo do século XX,
determinou a correspondente diminuição
da produção provocando uma enorme
erosão do mercado das rendas e, por
consequência, uma forte redução do
rendimento auferido pelas rendilheiras.
Em 1960, por exemplo, o salário diário de
uma rendilheira que produzia renda
artística atingia um valor de cerca de 15
57
escudos . Em razão deste facto, muitas
mulheres começaram a procurar
actividades
economicamente
mais
favoráveis, sobretudo nas fábricas onde,
na mesma época, a média do salário
diário era de 25 escudos. As fábricas
ofereciam assim um conjunto de
empregos apelativos para as mulheres
que tinham, desta forma, oportunidade
de obter um salário mais vantajoso58.
O evoluir da crise repercutiu-se no
número de rendilheiras existentes. Se,
em 1881, o número de rendilheiras em
56

foto
Lenço dos Laços
Escola de Rendas, Rendilheira desconhecida; Anos 60;
Arquivo Municipal de Vila do Conde.

SOUSA, Mário Queiroz Botelho de - Inquérito à
Indústria das Rendas. In: Boletim da Direcção Geral
da Indústria, 2ª série, volume 3. Lisboa: Ministério
da Economia, 1942.
57
MAGALHÃES, Calvet - As Oficinas Anexas In
Boletim da Acção Educativa "Escolas Técnicas", n.º
27 Lisboa: Direcção Geral do Ensino Técnico
Profissional, 1960.
58
Se se atentar apenas à indústria têxtil existentes
em Vila do Conde em 1960 verifica-se que esta
empregava um total de 2500 operários, a maior
parte dos quais do sexo feminino.

Vila do Conde e Azurara era de cerca de
1200,59 já em 1914 esse número se
60
reduzia para as 800 , embora
contabilizando-se apenas as de Vila do
Conde. Por sua vez, em 194061 eram
identificadas 500 rendilheiras e, no
Recenseamento Geral da População de
62
1960, esse número decrescia para as
165. Deste universo, 113 encontravam-se
em Vila do Conde, 30 na Azurara, 20 na
freguesia de Árvore, uma em Fajozes e
outra em Touguinhó. Em 1979, num
inquérito elaborado pela Câmara
Municipal
de
Vila
do
Conde,
identificavam-se
97
rendilheiras63
Actualmente,
e
segundo
dados
fornecidos pelo Gabinete de Turismo da
Câmara Municipal, existirão 161
rendilheiras. Destas, 143 encontram-se
em Vila do Conde, 15 em Azurara e 3 na
freguesia de Árvore
Embora se verifique um acréscimo no
número de rendilheiras entre 1979 e
2005, tal não corresponde a uma maior
importância económica das rendas de
bilros nas suas vidas, ou seja, apesar de
um ligeiro aumento do número de
rendilheiras verificado, a verdade é que o
peso económico desta actividade nas
respectivas
economias
familiares
diminuiu, como à frente se tratará.
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Museu de Rendas de Bilros de Vila do Conde.
Registo de rendilheiras existentes em Vila do Conde
em 1979. Levantamento realizado pelo Pelouro do
Turismo da Câmara Municipal de Vila do Conde.

7. Produção e comercialização das
rendas de bilros no século XX
Durante grande parte do século XX a
produção e comercialização das rendas de
bilros de Vila do Conde esteve a cargo de
"ateliers" de rendas. Estes "ateliers"
correspondiam a oficinas de produção
onde trabalhavam uma série de
rendilheiras orientadas por uma "mestra"
- a dona do “atelier”, e funcionavam de
modo semelhante àquele que se poderia
encontrar numa fábrica. O "atelier"
recebia encomendas de trabalhos e as
rendilheiras executavam-nos, recebendo,
em troca, um determinado salário. O
produto final era posteriormente vendido
directamente ao cliente ou a retalhistas
localizados quer em Vila do Conde quer
noutros pontos do país.
Deste modo, a comercialização das
rendas de bilros em Vila do Conde podia
ser realizada também por retalhistas, que
compravam rendas directamente aos
"ateliers" revendendo-as posteriormente
aos seus clientes. Estes retalhistas não
tinham,
contudo,
estabelecimentos
dedicados à venda de rendas. Ao invés,
optavam por funcionar a partir das suas
próprias casas, onde as pessoas
interessadas se deslocavam para escolher
as rendas que queriam comprar.
Podiam existir assim dois grandes
intermediários entre a rendilheira e o
cliente: os «ateliers», nos quais eram
feitas as rendas de bilros (mas que
também podiam vender directamente ao
cliente), e os retalhistas, que apenas as
comercializavam.
A Casa Flores Torres, criada em 1906 por
Maria de Castro Flores Torres, era um dos
"ateliers" de rendas mais importantes.
Para se ter uma noção da sua relevância
económica, basta dizer que em 1914
empregava cerca de 200 rendilheiras, que
auferiam um salário diário de 24
centavos, e que a sua produção anual
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atingia os 3 mil escudos . Com o
desenrolar do século, acompanhando o
declínio do uso das rendas, foi perdendo
importância económica, empregando
cada vez menos rendilheiras (em 1960 já
só trabalhavam nessa oficina 40
mulheres, a que se somavam mais 25 que
trabalhavam a partir das suas próprias
casas)65 . Em 1975, com a subida dos
salários então verificada, viu-se obrigada
a fechar as portas.
Outro importante "atelier" de rendas de
bilros de Vila do Conde foi a Casa
Germana, de Germana Dias da Agonia e,
posteriormente, da sua filha Laurinda
Braga. Por inícios do século XX
empregava 200 operárias, sendo o
trabalho pago, maioritariamente, à
tarefa, Neste “atelier” chegou-se a
trabalhar das 6.00 horas da manhã e até
às oito horas da noite com uma hora de
intervalo para o almoço, o que dá bem a
ideia da pressão das encomendas. Em
termos financeiros a casa tinha um
volume de negócios anual de 3 mil
66
escudos . Tal como a Casa Flores Torres,
também a Casa Germana foi perdendo
relevância económica à medida que a
crise ia atingindo as rendas de bilros. Em
1960, apenas 5 rendilheiras trabalhavam
directamente no "atelier", apesar de
outras 60 trabalharem para a Casa
Germana a partir dos seus próprios
domicílios67.

64

S0USA, Hermínio Soares da Costa e - Indústria das
Rendas. In: Boletim do Trabalho Industrial, n.º 94.
Ministério do Fomento. Direcção Geral do Comércio
e Indústria. Repartição do Trabalho Industrial
Lisboa: Imprensa Nacional, 1914.
65
MAGALHÃES, Calvet - As Oficinas Anexas in
Boletim da Acção Educativa "Escolas Técnicas", n.º
27. Lisboa: Direcção Geral do Ensino Técnico
Profissional, 1960.
66
S0USA, Hermínio Soares da Costa e - Indústria
das Rendas. In: Boletim do Trabalho Industrial, n.º
94. Ministério do Fomento. Direcção Geral do
Comércio e Indústria. Repartição do Trabalho
Industrial Lisboa: Imprensa Nacional, 1914.
67
MAGALHÃES, Calvet - As Oficinas Anexas in
Boletim da Acção Educativa "Escolas Técnicas", n.º

27. Lisboa: Direcção Geral do Ensino Técnico
Profissional, 1960.

foto
Pique; Escola de Rendas.

fotos
Pano das Unhas
Escola de Rendas; Rendilheira desconhecida 195?.
Pano das Flores
Escola de Rendas; Rendilheira desconhecida 1935.

Outras
importantes
oficinas
de
manufactura de rendas de bilros no início
do século XX foram as de Maria da
Piedade Barcelas, Libânia Tomé, Maria
Baptista Magalhães, Catarina Pereira e
Desterro Carmelita. Posteriormente,
outros "ateliers" apareceram como é o
caso dos "ateliers" de Laura de Castro
Estrela, Leopoldina Leal, Maria Adelaide
Menezes Osório, Felisbela Bompastor,
Carmina de Castro e a Casa Iracema.
Relativamente às pessoas que se
dedicavam
exclusivamente
à
comercialização das rendas de bilros,
convém referir que as mais importantes
eram as Casas de Adriano e Irmão,
popularmente conhecida por "Casa
Adriana", Maria C.C. Gomes, Esmeralda
Gomes da Silva (a "Casa Esmeraldas"),
Maria do Carmo Soares, Maria Síria Vieira
dos Santos, Deolinda da Silva Macedo (a
"Deolindinha"), Joaquina Barbosa Vinhal,
a Casa Capelas, a Casa Ricardas, a Casa
Ondina Saraiva, a Casa "Nascimenta" e a
Casa do Mestre Custódio.
No início do século XX, época em que as
oficinas de produção de rendas tinham
um nível de produção elevado, existiriam
cerca de 750 rendilheiras a trabalhar
directamente
nos
"ateliers"
de
manufactura de rendas de bilros. Com o
tempo este número foi-se reduzindo
drasticamente, quer por existirem cada
vez menos mulheres a abraçar a arte das
rendas de bilros, quer pelo facto das
rendilheiras passarem a trabalhar
preferencialmente nas suas próprias
casas. A partir do último quartel do
século XX, época a partir da qual os
"ateliers" de rendas deixaram de existir,
este acentuar do trabalho doméstico
isolou e autonomizou a rendilheira. Quer
isto dizer que a rendilheira passou a
trabalhar por sua própria conta,
vendendo o seu trabalho directamente
ao cliente ou a intermediários que se
deslocavam pelo território nacional a
vender rendas de bilros. Um inquérito
realizado pela Câmara Municipal de Vila

68

do Conde em 1979 deixa perceber que
a opção preferencial das rendilheiras
passou a ser a venda aos intermediários,
que tinham acesso a um mercado mais
amplo. Esta situação contudo, não se
manteve por muito tempo, pois as rendas
deixaram de poder ter margens de lucro
que lhes permitisse ser vendidas a um
intermediário e deste ao consumidor
final. O mercado, exceptuando umas
esporádicas e casuais encomendas, feitas
localmente, quase que desapareceu. Foi
neste cenário de crise quase total que a
primeira Feira de Artesanato de Vila do
Conde se realizou em 1978 e, em 1984,
se constituiu a Associação para a Defesa
do Artesanato e Património de Vila do
Conde.
Hoje em dia, o dinheiro que as
rendilheiras obtêm através da venda das
rendas serve, sobretudo, como um
complemento de reforma ou mesmo
como um complemento ao salário que
auferem noutro trabalho. A verdade é
que
ninguém
consegue
viver
exclusivamente da venda das rendas de
bilros e das 161 rendilheiras identificadas
em 2005 apenas 69 vendem a sua
produção à Associação para a Defesa do
Artesanato e Património de Vila do
69
Conde , ou seja, 42,9%, menos de
metade do total. As restantes sabem
fazer rendas de bilros mas, tirando
algumas excepções de venda directa a
clientes, nem sequer têm a preocupação
de as comercializar.
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Museu de Rendas de Bilros de Vila do Conde.
Registo de rendilheiras existentes em Vila do Conde
em 1979. Levantamento realizado pelo Pelouro do
Turismo da Câmara Municipal de Vila do Conde
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De facto, hoje em dia é a Câmara Municipal,
através da Associação para a Defesa do Artesanato
e Património de Vila do Conde, criada em 1984, que
controla o processo produtivo e comercial das
rendas de bilros de Vila do Conde.
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8. Luta e resistência
A Escola de Rendas de Vila do Conde

foto
Grupo de crianças na Escola de Rendas; (195?).
Arquivo Municipal de Vila do Conde.

A crise, a desenhar-se desde o final do
século XIX, provocou um abaixamento da
qualidade das rendas, o que levou
algumas personalidades a pensarem na
criação duma escola que alterasse esta
realidade. Entre essas personalidades
merece destaque Domingos Ramos, Juiz
auditor de Vila do Conde, que,
recuperando as críticas claramente
enunciadas por Manuel Monteiro em
1904, denunciava, em 1913, o facto das
rendeiras se encontrarem dispersas, sem
método, técnicas ou modelos por onde
se orientarem. Além disso, considerava
ele que a aprendizagem era realizada
duma forma puramente espontânea, não
obedecendo
a
qualquer
plano
pedagógico, reclamando, desta forma, a
criação duma escola que disciplinasse o
ensino das rendas de bilros a partir de

métodos e técnicas que garantissem a
70
qualidade das rendas produzidas .
Esta preocupação com os processos da
aprendizagem e transmissão dos saberes
e com o nível dos desenhos utilizados,
como garantia de uma produção mais
exigente de rendas de maior qualidade,
pode-se remontar, em Vila do Conde,
até, pelo menos, aos anos 70 do século
XIX, pois já em 1876, ano em que publica
"Praias de Portugal", Ramalho Ortigão
fazia parte do grupo de pessoas que não
podiam deixar de sentir: "Mágoa, ao
considerar os trabalhos destas simpáticas
mulheres, ver tanta perfeição de
acabamento, tão completa posse do
processo, aliada a tão profunda
ignorância artística ! (...) Nem em Vila do
Conde nem em Peniche encontrámos uma
só operária, que soubesse desenhar (...) A
criação de uma escola de desenho pública
e gratuita é tão necessária em qualquer
destas localidades como a escola das
71
primeiras letras" .
A apreensão pela falta dum ensino,
orientado por critérios racionalmente
validados, era, assim, comum a diversas
personalidades e contribuiu para
justificar, Junto do poder político, a
criação de escolas de rendas.
Contudo, em Vila do Conde, passou
muito tempo até que estes alertas
tivessem consequências e, só em 1919,
foi criada uma Escola de Rendas em Vila
do Conde, posteriormente chamada de
Escola Industrial de Rendeiras Baltazar do
72
Couto .
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Desde 1887. que existia, em Peniche, sob a
direcção de Maria Augusta Bordalo Pinheiro, a
Escola de Desenho Industrial Rainha D. Maria Pia,
onde se ensinava a fazer rendas de bilros. Esta
artista desenhou belíssimos padrões que serviram

O primeiro director da escola foi António
Pinto Bravo que se manteve no lugar até
1926, altura em que assume a direcção
Rui Morais Vaz. A primeira mestra da
escola de rendas foi Julieta de Castro
Estrela. As filhas, Beatriz e Laura Estrela
seguiram os passos da mãe e tornaramse posteriormente mestras da escola.
Actualmente é Maria Teresa Graça
Pimenta, filha de Beatriz Estrela e,
portanto, neta de Julieta de Castro
Estrela, que desempenha estas funções.
O professor Rui Vaz desempenhou o seu
lugar com assinalável entusiasmo
dedicando muito do seu esforço à
requalificação das rendas, preocupandoo sobremaneira a questão do desenho,
pelo que, tendo por base rendas antigas,
criou mesmo novos desenhos que
impulsionaram e revitalizaram, segundo
apertados critérios de gosto e execução,
as rendas de bilros de Vila do Conde. A
este respeito é muito elucidativo o que
escreve no catálogo da exposição
organizada em 1927 pela Escola de
Rendeiras de Vila do Conde com a
cooperação das oficinas Leopoldina Leal e
73
Flores Torres :

de modelos às rendas de bilros iniciando, desta
forma, um movimento de requalificação que valeu
às rendas de bilros de Peniche a obtenção, logo em
1889, da medalha de ouro na Exposição Universal
de Paris. A existência desta escola e o sucesso que
cedo alcançou contribuiu para que, em Vila do
Conde, também se defendesse a ideia de que era
urgente a criação, ali, duma escola deste tipo.
Contudo passaram trinta e dois anos, para que tal
se verificasse.

"A seguir à selecção das rendas mais
características e mais belas, há que
reproduzi-las com a técnica aperfeiçoada
a que hoje se chegou. (...) há que
empregar na renda somente o linho,
como o impõe a natureza destes
trabalhos; há que compor novos debuxos
sobre os motivos predominantes na renda
antiga; que dar adequado emprego a
novos
ou
modificados
"pontos"
enriquecendo alguns desenhos pouco
realçados por deficiências de técnica;
enfim, há que continuar e não que repetir
a tradição."
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foto
Capa do Catálogo da Exposição de Rendas de Bilros de
Vila do Conde; 1927.
Arquivo Municipal de Vila do Conde.

ESCOLA DE RENDEIRAS DE VILA DO CONDE –
Catálogo da exposição de rendas de bilros de Vila
do Conde. Vila do Conde: Escola de Rendeiras de
Vila do Conde, 1927.
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Em 1948 o governo cria, através do
decreto 37029, o Estatuto do Ensino
Profissional Industrial e Comercial74. Este
estatuto, através do seu artigo 475, vai
dar origem às oficinas anexas, ou seja, vai
agrupar as oficinas de aprendizagem,
como a Escola de Rendas de Vila do
Conde, às escolas industriais, passando a
funcionar aquelas como um anexo destas
últimas. Como resultado desta iniciativa a
Escola de Artes e Ofícios de Vila do Conde
passou a estar dependente da Escola
Industrial Aurélia de Sousa, no Porto.
Desde a sua criação que a escola tem sido
uma instituição de referência para as
rendilheiras de Vila do Conde. Em 1919,
ano da sua criação, contava com 52
matrículas. Em 1960, contudo, já era
frequentada por 153 alunas75. Este facto
é demonstrativo da crescente importância que a escola foi alcançando em
Vila do Conde ao longo do século XX e
testemunha a mudança de paradigma no
ensino da arte das rendas de bilros. De
facto, até à sua constituição, eram as
mestras, a partir das suas próprias casas
e oficinas, que ensinavam a fazer renda
de bilros às suas aprendizes. Numa segun74
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da fase, que se começou a afirmar de
forma mais significativa a partir de
meados do século XX, a aprendizagem
das rendas de bilros passou a estar
enquadrada pela escola.
Um inquérito publicado em 1960 por
76
Calvet de Magalhães a um universo
composto por rendilheiras diplomadas
pela escola de rendas e por rendilheiras
que nunca a tinham frequentado, conclui
que as rendeiras que não frequentaram a
escola tinham aptidões técnicas bastante
mais limitadas do que as que a
frequentaram. Estas últimas, mesmo
sendo mais novas, eram capazes de
produzir renda artística, conseguindo
assim serem mais bem pagas. Se dúvidas
houvesse, este inquérito vem demonstrar
a importância da criação da escola para o
desenvolvimento das capacidades das
rendilheiras.
Depois do 25 de Abril de 1974 a escola
passa para a dependência da Escola
Secundária José Régio, em Vila do Conde,
passando a chamar-se "Oficina Anexa à
Escola Secundária José Régio" de Vila do
Conde, situação que se mantém até aos
dias de hoje. A actual mestra, Teresa
Maria Graça Pimenta, mantém, no entanto, desde 1999, o estatuto de “povisória”,
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passando todos os anos pela incerteza da
manutenção do lugar.
Actualmente a escola é frequentada por
54 alunos sendo de referir que, entre
estes, se encontram dois rapazes. As mais
idosas também têm lugar nesta escola
pois dez alunas têm mais de 50 anos.
Mas se a Escola desempenhou um
importante papel na requalificação das
rendilheiras, tem-se vindo a assistir, nos
últimos trinta anos, ao seu progressivo
declínio. Fruto das novas condições
económicas e sociais, alterou-se,
significativamente, o seu papel na
formação de rendilheiras qualificadas, as
quais, ao contrário do que anteriormente
acontecia, deixaram de ter emprego.
A componente formal do processo de
aprendizagem deixou de se cumprir. Sem
exames, sem diploma oficial a certificar a
formação, sem emprego, a Escola de
Rendas tem vindo a significar mais o
manter de uma tradição que se cumpre
convictamente, com orgulho mesmo, do
que o acesso a uma formação exigente.
Também a ênfase que se dá à prática do
trabalho não é acompanhada de igual
investimento ao nível do desenho. Por
tudo isto, o esforço meritório que ali se
continua a desenvolver não tem servido
para ajudar a desbloquear a situação
complexa como é a da produção actual
das Rendas de Bilros de Vila do Conde.

Feira de Artesanato de Vila do Conde
A percepção do intenso agudizar da crise
que atravessava a produção das rendas,
levou a que, logo em 1978, a Câmara
Municipal de Vila do Conde, organizasse
a primeira Feira de Artesanato de Vila do
Conde. Passados quase 27 anos, são mais
de quatrocentas mil as pessoas que a
visitam, todos os anos, durante as duas
semanas em que abre os seus pequenos
stands, ao longo dos arborizados passeios
da Avenida Júlio Graça.
Em todas as suas edições existe um
espaço especificamente dedicado às
Rendas de Bilros, o que tem contribuído
para lhes garantir algum escoamento e
para as tornar mais conhecidas de um
público que ali acorre, ido de todo o País.
Razão primeira que levou à concepção da
feira, perspectivada, desde o seu início,
como a possibilidade de desempenhar o
papel
das
antigas
oficinas
na
comercialização das rendas de bilros, a
Feira de Artesanato de Vila do Conde,
unanimemente considerada a melhor
mostra das produções tradicionais
portuguesas, serviu de modelo a quantas
feiras de artesanato que, desde então, se
foram instituindo. O seu merecido
sucesso, que está na origem dessa
intensa proliferação, tem vindo a virar-se
contra a mais antiga feira de artesanato

do país e Vila do Conde, continuando a
ser a excelente feira que sempre foi,
começa a reflectir na vantagem e
possibilidade de apostar num outro tipo
de certame, menos esgotado, mais
exigente e que, de novo, surpreenda e
ajude a lançar um novo ciclo, no
interesse pelas artes e ofícios
tradicionais.

para a Defesa do Artesanato e
Património de Vila do Conde passou a
organizar Feira de Artesanato. Esta feira,
com todo o seu pioneirismo e bons
resultados, tem ajudado a escamotear a
gravidade da ameaça que se mantém
sobre a produção de Rendas de Bilros, a
despeito da continuada acção desta
entidade.

Associação para a Defesa do Artesanato
e Património de Vila do Conde

Museu das Rendas de Bilros de Vila do
Conde

O grave problema de mercado com que
se debatiam as rendilheiras de Vila do
Conde, exemplarmente evidenciado no
Inquérito feito pela Câmara Municipal em
1979, não podia ser mais premente,
afigurando-se, então, para breve, a
extinção do centro rendeiro de Vila do
Conde.
A Câmara Municipal, nunca se alheando
da responsabilidade de promover as
rendas e rendilheiras de Vila do Conde,
entendeu que a sua acção seria mais
eficaz se ligada a outros agentes, pelo
que em 1984 surge a Associação para a
Defesa do Artesanato e Património de
Vila do Conde, constituída para "inventariar,
preservar e promover" as artes e ofícios de
Vila do Conde, com particular destaque
para as Rendas de Bilros.
Desde a sua constituição que a Associação

Inaugurado em 1991, instalou-se na
chamada "Casa do Vinhal", edifício de
traça seiscentista localizado na rua de S.
Bento. Com a sua abertura, juntaram-se
no mesmo espaço um conjunto de
valências que, desde o seu início, a
Associação para a Defesa do Artesanato e
Património de Vila do Conde prossegue.
À valorização de um passado cheio de
história, soma-se, no rés do chão, a
oficina de rendilheiras que ali funciona, e,
no primeiro andar, a sala ocupada pela
Escola de Rendas. O Museu das Rendas
de Bilros constitui, também, um local
que, além de divulgar a Renda de Bilros,
se institui como um balcão onde se
podem fazer encomendas e onde se
dirigem algumas dezenas de rendilheiras
que ali escoam a sua produção.
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A espuma dos dias
Os bilros de há muito se cruzam com a
história de Vila do Conde e só por isso, se
outras razões não houvesse, se justifica o
presente trabalho de avaliação da
profunda especificidade deste centro
rendeiro. Se um passado de quatrocentos
anos exige respeito e uma particular
atenção, também proporcionou o forjar
de uma gramática decorativa própria,
que permite estruturar o presente
processo de certificação das Rendas de
Bilros de Vila do Conde. Embora o voltear
e cruzar dos bilros seja o mesmo em
todas as partes do mundo, as rendilheiras
conseguiram, em Vila do Conde, definir
motivos e padrões de grande força e
individualidade.
Com estes motivos e com as rendilheiras
que lhes dão vida, com todos aqueles que
prezam a sua transparente verdade, as
Rendas de Bilros de Vila do Conde, vão
continuar a fazer-se, caras e supérfluas,
como sempre foram, indispensáveis e
vitalmente necessárias a quem queira
integrar Beleza no seu quotidiano.
Na densidade da sua espessura histórica,
as Rendas de Bilros de Vila do Conde,
são, para todos os que se rendem ao seu
fascínio, verdadeiramente, a espuma dos
dias .. *

* Expressão tomada a Boris Vian autor do livro '"A espuma dos dias".
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