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Resumo
O presente poster foi desenvolvido, a partir da dissertação de Mestrado em
Museologia subordinada ao tema Memórias de artesãos filigraneiros de
Gondomar. Um património a musealizar?. Esta investigação científica
consigna-se ao estudo da temática da filigrana no concelho de Gondomar, por meio
da recolha, análise e interpretação de testemunhos orais de artesãos filigraneiros.
Analisando em termos histórico-culturais a tradição de trabalhar o ouro no Noroeste
peninsular e, mais concretamente, na província do Douro Litoral, exploramos a
sua vertente técnica e simbólica, quer o seu cariz de arte popular por excelência e
representativa da identidade nacional, quer a simbologia que ostenta no uso tradicional
e nas formas nas quais se reproduz. Considerando a urgência de salvaguarda desta
arte, face às novas contingências históricas e ao desaparecimento dos seus mais
directos intervenientes, reveste-se de máxima importância ir ao encontro dos últimos
guardiães deste saber. Deste modo alertamos para a necessidade de valorização de um
património imaterial, lançando alguns reptos com vista a uma futura musealização,
argumentando as implicações de várias estratégias no reforço da identidade
sociocultural da comunidade e do concelho de Gondomar.
Palavras-chave: Ourivesaria, Filigrana, Património Cultural Imaterial, Artesãos
Filigraneiros, Museus
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Abstract
The present poster was developed through the mater´s degree in Museology.
This research aims the study of filigree in the council of Gondomar, by means of
recovery, analysis and interpretation of oral testimonies of filigree artisans. Analyzing
the historic and cultural tradition of working the gold in Northeast Iberia and, in
concrete, in the Litoral Douro province, we explore its technical and symbolic character:
its feature of popular art representative of national identity, in one hand, and its
symbolic meaning in traditional wearing, on the other hand. Considering the urgency
of safeguarding this art, as it faces a new historic setting and the disappearance of its
direct actors, it is of most importance to meet the last guardians of this knowledge.
In this way we alert for the need of value a intangible heritage regarding a future
museum, arguing the implication of several strategies in the strengthening of social
and cultural identity in the community and council of Gondomar.
Keywords: Goldsmithery, Filigree, Intangible Cultural Heritage, Filigree Artisans,
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METODOLOGIA CIENTÍFICA

Quais os motivos subjacentes à realização de entrevistas?
● Procurar saberes e vivências que somente os filigraneiros são detentores (identidade cultural
que adverte ao esquecimento);
● Preservar e divulgar as memórias tornando-as públicas;
● Revitalizar o ofício da filigrana no Douro Litoral, combatendo a desactivação das oficinas
familiares;
● Para melhor compreendermos a identidade cultural das gentes de Gondomar.

3ª. Contactos directos: realização de entrevistas semi-directivas complementadas por uma
observação directa participante (método mais utilizado em investigação social).
As entrevistas foram gravadas e transcritas na íntegra presidindo a validade e fiabilidade das
informações.

2ª. Contactos indirectos estabelecidos previamente com os artífices;

1ª. Elaboração de um guião de entrevistas; (suporte recordatório que evita a dispersão no
discurso; documento orientador flexível e facilitador na condução do diálogo, permitindo atingir
claramente os objectivos definidos);

O trabalho de campo desenvolvido, com vista à recolha de testemunhos orais, obedeceu às
seguintes etapas:

MÉTODO DE RECOLHA DE DADOS

Quem entrevistámos?
Artesãos Filigraneiros; Enchedeiras; Industrial de Ourivesaria; Formadores e formandos do Curso de
Ourivesaria, vertente Joalharia-Filigrana.
Qual a faixa etária dos artífices?
Entre os 43 e os 81 anos de idade (70 a 81 anos de idade – artesãos de metais nobres).
Qual a experiência profissional?
Entre 3 e 6 décadas.
Com que idade iniciaram a aprendizagem da arte da filigrana?
Entre os 6 e os 14 anos de idade.
Com que metais trabalham?
Cobre, prata e ouro.
O que fazem?
Metamorfoseiam metais diversos em filigranas.
Que espaços visitámos?
Oficinas tradicionais; uma fábrica e uma escola de Ensino Artístico e Profissional.
Onde?
No concelho de Gondomar.
Por que motivo?
- Ofício tradicional, legado por herança familiar.
- Para melhor compreendermos a identidade cultural das gentes de Gondomar.

CAMPO DE ANÁLISE

● Transmitir e partilhar os saberes da arte milenar filigraneira, herança legada ao longo de gerações, na
tentativa de assegurar a continuidade da arte.

MISSÃO:

● Salvaguardar, valorizar e divulgar os patrimónios material e imaterial, em risco de desaparecimento
(patrimónios talvez esquecidos ou abandonados pela sociedade, não pela comunidade local);
● Distinguir técnicas artísticas registadas no Norte de Portugal;
● Sensibilizar a Administração Central e Autarquias Locais para a importância e divulgação dos patrimónios
fomentando a cooperação regional, numa era de globalização, que ameaça a uniformização cultural.

OBJECTIVOS DO ESTUDO

● Objectivos
● Campo de análise
● Método de recolha de dados
● Modelo de tratamento e análise de resultados

PLANO DA INVESTIGAÇÃO:
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2.2 – Memória e Identidade: Uma abordagem de histórias de vida

2.1 – Do património cultural material ao património cultural imaterial

II – Histórias de Vida: Os Filigraneiros de Gondomar

1.3 – A Arte da Filigrana no Concelho de Gondomar

1.2 – A Ourivesaria Tradicional no Norte de Portugal

1.1 – O Ouro no Noroeste Peninsular: Raízes Proto-Históricas

I – Da Ourivesaria Portuguesa à Arte da Filigrana

● A tradição ouriveseira no Norte de Portugal
● A arte da Filigrana na região do Douro Litoral
● Os testemunhos orais de artesãos filigraneiros de Gondomar

OBJECTO DE ESTUDO

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

As múltiplas manifestações do ouro, símbolo de riqueza, de arte, de harmonia
do belo, de proeminência e aspiração feminina, inspiraram o homem na composição de
contos e lendas tradicionais que fazem resplandecer a riqueza deste metal precioso,
reflectindo-se na toponímia e na arte popular contribuindo para a memória histórica
nacional.
A riqueza dos solos peninsulares em metais nobres promoveu o aparecimento
da indústria de ourivesaria no Noroeste Peninsular, a qual atesta raízes profundas
que remontam ao período proto-histórico. Desde então, e marcando presença em todas
as épocas históricas, a ourivesaria, de um modo geral, tornou-se na arte de valorizar e
ilustrar objectos artísticos, em metais nobres, de carácter nacional contribuindo para o
esplendor do culto e do poder humano.
A arte popular diz respeito ao povo, às manifestações artísticas que o
caracterizam. Neste enquadramento inscreve-se a filigrana, ofício de cariz popular,
uma arte que caracteriza o concelho de Gondomar. Uma ancestral e pitoresca indústria
popular, fruto da alma artística das gentes da região do Douro Litoral.
Embora existam vários locais de produção de filigranas, em Portugal, esta arte
tradicional de ourivesaria encontra-se sediada, em grande maioria, na região de EntreDouro-e-Minho, merecendo especial apreço o concelho de Gondomar, um dos
principais centros produtores de artefactos em filigrana projectando o Douro Litoral
como uma das regiões de destaque na Ourivesaria Portuguesa.
A noção de Património Imaterial impõe-nos reflectir sobre o facto das memórias
se poderem esfumar, a sensação das mesmas se poderem perder a qualquer momento,
sem que delas restem quaisquer registos. Unindo este repto à urgência da salvaguarda
de uma arte ancestral em vias de desaparecimento como o é a filigrana de Gondomar,
propusemo-nos à concretização de um estudo que permitisse recolhê-las, estudá-las e
interpretá-las, com vista à respectiva salvaguarda e valorização, de forma a dignificar e
divulgar um património vivo.
Neste sentido, os objectivos e a missão que nos propusemos desenvolver, no
âmbito deste trabalho, dizem respeito à preservação e valorização do património
imaterial vivo, manifestações artísticas de excelência, por se tratar de um património
em perigo de desaparecimento.
Constituiu nosso propósito a procura de informação, de saberes ocultos dos
filigraneiros – preciosos guardiães de memórias e portadores do saber de trabalhar o
ouro – e por considerarmos que as suas vivências forneciam informações sobre um
contexto patrimonial, uma identidade cultural e social que adverte ao seu esquecimento.

INTRODUÇÃO

O valor patrimonial da filigrana

As vantagens da introdução tecnológica

A inovação tecnológica

A técnica artesanal da filigrana

A tradição artesanal da filigrana em Gondomar e na Póvoa de Lanhoso

A dimensão humana e sensorial na criação de artefactos

ABORDAGENS PERTINENTES:

A partir dos testemunhos orais, tentámos reproduzir fielmente os discursos registados, conservando o
essencial da originalidade das informações, fazendo ajustes no discurso e atribuindo-lhe uma certa
homogeneidade.
O discurso reparte-se por 7 temas:
1º - Gondomar – terras ricas em ouro e do ouro (Centro produtor artesanal de filigrana)
2º - Dimensão humana e sensorial na criação de artefactos
3º - Tradição artesanal da filigrana em Gondomar e na Póvoa de Lanhoso
4º - A técnica artesanal da filigrana
5º - A adopção de processos mecanizados
6º - A inovação tecnológica
7º - O valor patrimonial desta arte popular

ARTESÃOS FILIGRANEIROS:
UMA COLECÇÃO DE TESTEMUNHOS ORAIS

Análise sequencial de dados, segundo unidades temáticas estruturais:
● Contextualização Histórico-Geográfica
● Contextualização Sócio-Económica
● Dimensão Cultural
● Análise da Técnica
● Tradições ancestrais/artesanais da Filigrana
● Simbolismos dos artefactos
● Valência Patrimonial
Esta pareceu-nos a orientação metodológica mais apropriada, face a uma pluralidade de abordagens,
para constituir uma narrativa temática coerente sobre memórias de filigraneiros, agora recuperadas e
documentadas.

Transcritas as entrevistas, analisámos e confrontámos sequencialmente os conteúdos recolhidos, segundo
unidades temáticas estruturais previamente definidas, reconstruindo um discurso vivo e o mais fidedigno sobre
histórias de vida de filigraneiros.
O manancial informativo obtido foi determinado pela análise prioritária, pertinência e homogeneidade dos
temas.

Face às exigências do tema, a presente investigação impôs a leitura de algumas perspectivas metodológicas
até adequarmos o modelo de análise de conteúdo.
● Optámos por uma abordagem antropológica;
● Metodologia qualitativa;
● Baseámo-nos na perspectiva metodológica de Quivy (clareza, viabilidade e pertinência do tema em estudo);
● Análise Sequencial, de Becker (análise exigente de dados volumosos, agrupados por unidades temáticas,
apresentados segundo uma sequência lógica e ordenada);
● Análise horizontal, de Poirier (as histórias de vida são sujeitas a uma sucessão de tratamentos no corpus de
análise, isto é, conteúdos reunidos por temáticas e que apresentam sinteticamente um discurso único de
histórias de vida).

MODELO DE ANÁLISE DE RESULTADOS

Em jeito de conclusão, pensamos ter correspondido aos desafios
impostos e termos “quebrado” as memórias silenciadas dos
filigraneiros, eternizando-as, reforçando os laços da identidade
cultural do concelho de Gondomar.

Este estudo permitiu registar uma pluralidade de memórias de
filigraneiros de Gondomar e, consequentemente, um conhecimento
aprofundado do ofício da filigrana.
● Consciencializar para a preservação e valorização do Património
Imaterial, não descurando o património material;
● Projectar Gondomar:
- Como um dos berços da produção tradicional da Filigrana Portuguesa;
- Como um concelho portador de uma riqueza patrimonial singular que,
ao longo de gerações, perpetua saberes ancestrais dando continuidade a
esta arte;
● Reconhecer a premência da musealização dos patrimónios
material e imaterial: pela salvaguarda e divulgação da herança cultural
do Douro Litoral e pelas implicações positivas que poderão repercutir no
desenvolvimento regional (dimensões cultural, educativa e de ócio).
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