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CARTA DE CAMILO AO GRANDE AMIGO MANUEL NEGRÃO 

QUE DE MOSTEIRÔ. 

 

…………………………. 

 

“Meu caro Manuel 

 

Comoveu‐me a tua fineza da bengala. 

 

 Lembravas‐te de mim quando esculpias a Caveira!  

Gosto  imenso  d’esta  prenda  querida  que me  seguirá  a 
toda a parte.  

Desejava  passar  contigo  dois  dias  como  repouso  a  este 
espírito estafado de trabalhar.  

Estás em Mesão Frio ou Mosteirô? 

 

 

Teu coração 

 

 

Camilo Castelo Branco 

 

 

…………………………. 

 

 

T.C. Seide, 14‐11‐82” 
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1. Denominação do Produto 

Bengala de Gestaçô. 

1.1 -  Entidade Proponente 

Câmara Municipal de Baião. 

 

2. Características Gerais do Produto 

As Bengalas de Gestaçô são bengalas de madeira, com a forma de 

bastão e que se caracterizam por ter decorações muito particulares, como 

são exemplo as populares cabeças de animais que servem para a 

decoração das croças.  

As bengalas têm duas funções básicas: ou são utilizadas como 

acessório decorativo ou como instrumento de apoio à locomoção. 

Historicamente as bengalas serviram como arma de ataque e defesa e, 

por isso, as mais antigas são mais robustas. Estas últimas apareceram, de 

certa forma, para substituir a espada com que o homem andava sempre 

munido. 

As bengalas surgiram das necessidades dos pastores e dos 

viajantes. A bengala servia para intimidar os ladrões ao mesmo tempo 

que auxiliava o viajante na caminhada e era de grande utilidade na 

condução do gado. 

Como acessório de moda, a bengala teve tempos áureos nos 

séculos XVII e XVIII. Nesta época, a bengala servia como símbolo de 

autoridade, poder e prestígio social, daí que fosse desejo comum possuir 

uma bengala. 
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Figura 1. Bengala como acessório de moda nos sec. XVII e XVIII.  

Fonte: oglobo.globo.com 

 

São inúmeras as referências literárias à utilização da bengala, não 

só na sua função de complemento da toilette masculina, nos finais do sec. 

XIX e princípios do sec. XX, mas também como disfarce para utilizações 

diversas, inclusivamente de armas de defesa. Como exemplo fica a citação 

da carta de Camilo ao grande amigo Manuel Negrão que de Mosteirô, 

lhe enviara a tão apreciada bengala. 

“Meu caro Manuel 

Comoveu-me a tua fineza da bengala. 

Lembravas-te de mim quando esculpias a Caveira! Gosto imenso d’esta prenda 

querida que me seguirá a toda a parte. Desejava passar contigo dois dias como 

repouso a este espírito estafado de trabalhar. Estás em Mesão Frio ou Mosteirô? 

Teu coração 

Camilo Castelo Branco 

T.C. Seide, 14-11-82" 
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Actualmente as bengalas são usadas como objecto de apoio por 

pessoas com deficiência na locomoção ou por invisuais, ou como objecto 

de decoração das casas. 

As bengalas são constituídas por duas partes: a haste e a croça. A 

haste corresponde à zona rectilínea da bengala e a croça à zona da 

curvatura da bengala que normalmente forma um gancho e onde a mão 

se apoia. Por vezes, a haste fica separada da croça, por um motivo 

decorativo a que se dá o nome de colar. 

As primeiras Bengalas de Gestaçô eram obtidas recortando-se a 

bengala de uma placa de madeira. Esta operação causava grandes 

desperdícios de madeira. Esta técnica do recorte foi usada até ser 

introduzida a técnica inovadora da dobragem, que consistia em amolecer 

a madeira em água a ferver, para depois se dobrar e fazer o gancho 

característico das bengalas. 

As Bengalas de Gestaçô caracterizam-se por ser uma arte 

marcadamente masculina. A mulher dos bengaleiros, mesmo que ajude 

nos momentos de maior trabalho, fica sempre com tarefas menos nobres, 

como o envernizamento da bengala. 

De entre os ilustres portugueses, que notabilizaram a Bengala de 

Gestaçô, destaca-se o escritor Camilo Castelo Branco. 
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Figura 2. Retrato de Camilo Castelo Branco acompanhado da sua bengala. 

 

3. Enquadramento Histórico-Geográfico da Produção 

Existem duas teorias para o aparecimento das bengalas em 

Gestaçô. Segundo o historiador Hélder Pacheco, a arte dos bengaleiros 

terá iniciado em Gestaçô, entre 1892/93, por influência de oficinas do 

Porto; a outra teoria refere que Alexandre Pinto Ribeiro que fazia 

instrumentos musicais, em 1888, começou a construir bengalas e cabos 

de guarda-sóis, que reproduziu de catálogos estrangeiros e depois de ter 

visitado uma exposição de bengalas em Madrid (Andrade, M. e Cardoso, 

M.). 

O negócio floresceu, por acção do governo, quando impôs um 

imposto alfandegário às bengalas que eram importadas, principalmente 

da Áustria. A isenção foi obtida após Alexandre Pinto Ribeiro ter 

presenteado, o então Ministro da Fazenda, José Dias Ferreira com uma 

bengala com a sua caricatura, na croça, durante uma exposição realizada 

no Palácio de Cristal, no Porto. 
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Em 1902, Alexandre Pinto Ribeiro já possuía uma oficina onde, 

para além da arte de bengaleiro, se dedicava a dar formação a jovens 

aprendizes. 

O primeiro grande abalo na indústria da bengala de Gestaçô 

verificou-se quando as bengalas deixaram de constituir um acessório de 

moda. As bengalas passaram a ser usadas só por quem tinha mesmo 

necessidade de se apoiar na locomoção. O segundo grande abalo na 

produção ocorreu aquando da introdução do plástico nos cabos de 

guarda-sóis e guarda-chuva, deixando estes de ser produzidos pelos 

bengaleiros de Gestaçô. Na região a introdução do plástico fez-se sentir, 

nos anos 50/60 do século passado. Nesta altura verificou-se um grande 

surto de emigração, ajudado também pela diminuição da procura deste 

tipo de artesanato, tendo permanecido um número muito reduzido de 

artesãos em Gestaçô. 

 

4. Delimitação Geográfica da Área de Produção 

Município de Baião localiza-se no limite interior Este do Distrito 

do Porto, integrando a Circunscrição Florestal do Norte e o Núcleo 

Florestal do Tâmega.  

Em termos geográficos encontra-se situado entre as latitudes 41º 

05’ 20’’ e 41º 14’ 50’’ Norte e as longitudes 7º 52’30’’ e 8º 07’ 40’ Oeste, 

podendo encontrar-se representado nas Cartas Militares nos 113, 114, 

125, 126 e 136.  

O concelho de Baião confronta a Norte e a Este (nas encostas da 

Serra do Marão) com os concelhos de Amarante, Vila Real, Santa Marta 

de Penaguião e Mesão Frio. A Oeste podemos encontrar o Marco de 
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Canaveses. A Sul, o rio Douro separa-o dos Concelhos de Cinfães e 

Resende. 

 

 
Figura 3. Enquadramento do concelho de Baião. 

 

É constituído por 20 freguesias totalizando no seu conjunto 

17452,2 km2 de área total distribuída da seguinte forma: Ancede (1264,1 

km2), Baião (Santa Leocádia) (431,5 km2), Campelo (1514,4 km2), Frende 

(289,9 km2), Gestaçô (1443,0 km2), Gôve (1144,2 km2), Grilo (594,4 

km2), Loivos da Ribeira (252,7 km2), Loivos do Monte (875,0 km2), 

Mesquinhata (344,1 km2), Ovil (1666,8 km2), Ribadouro (289,5 km2), S. 

Tomé de Covelas (589,7 km2), Santa Cruz do Douro (921,8 km2), Santa 

Marinha do Zêzere (1078,4 km2), Teixeira (2156,4 km2), Teixeiró (452,3 

km2), Tresouras (464,7 km2), Valadares (1055,9 km2) e Viariz (623,5 

km2).  
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Figura 4. Ilustração do concelho de Baião. 

 

A área actual de produção está confinada à freguesia de Gestaçô, 

que pertence ao concelho de Baião. A freguesia de Gestaçô tem cerca de 

14 km² de área geográfica. A população em 2001 era de 1 417 habitantes, 

que corresponde a uma densidade populacional de 100,6 habitantes por 

quilómetro quadrado. 

Apesar da região de produção das Bengalas de Gestaçô não se 

distinguir, nem socialmente, nem geograficamente das freguesias 

adjacentes, não existem bengaleiros na região para além da freguesia de 

Gestaçô. Também não é uma arte muito difundida pelo resto do país. 

Caso cumpram os requisitos impostos pelas normas do Cadernos 

de Especificações, considera-se que a área geográfica de produção das 

bengalas de Gestaçô seja o Concelho de Baião. 
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5. Identificação e Caracterização das Matérias-primas 

Nos modelos mais simples de bengalas predomina o lodão 

(Bengalas de Lodão), embora também se utilize a madeira do sobreiro, do 

salgueiro e do carvalho. O Lodão Bastardo (Celtis australis L.) é 

caracterizado por ser uma madeira com uma densidade leve e uma 

retracção volumétrica total classificada como muito retráctil. Desta 

forma o lodão é extremamente fácil de trabalhar, uma vez que a sua 

madeira é muito maleável, no entanto, o produto final é notoriamente de 

qualidade inferior. A acrescentar, não é necessário cortar a madeira em 

ripas, em vez disso, descasca-se a parte externa da madeira, amolece-se e 

verga-se, ficando a bengala pronta. O seu diâmetro varia entre os 18-30 

mm. 

Embora a produção seja significativa, a proposta de certificação 

não inclui estes modelos mais simples, as Bengalas de Lodão, devido à 

sua simplicidade de processo de fabrico e falta de características que as 

individualizem como uma mais valia cultural para a região. No entanto, 

nada impede que alguma peça que tenha surgido fruto de certos 

condicionalismos (tais como, fruto da imaginação e da capacidade técnica 

e estética) não se torne, no futuro, em peça potencialmente certificável. 

Tudo depende da aceitação do mercado e da permanência da produção, 

que lhe conferirá (ou não) estatuto dentro das Bengalas de Gestaçô. 
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Figura 5. Bengalas de lodão durante o seu processo de fabrico. 

 

As madeiras de cerejeira (Prunus avium), macieira (Malus 

domestica), marmeleiro (Cydonia oblonga) e castanheiro (Castanea sativa), 

utilizam-se nos modelos de bengala mais aprimorados, também 

designados modelos de “primeira” (as “verdadeiras” Bengalas de 

Gestaçô). Estas madeiras têm como características gerais apresentarem 

uma densidade leve e uma retracção volumétrica total que vai de 

retráctil a muito retráctil. Nestes, o trabalho que se emprega para a 

dobragem e acabamentos é muito superior são as que melhor se prestam 

às experiências técnicas, para além de serem mais abundantes. 

Quando os artesãos não possuem a matéria-prima em explorações 

próprias, as madeiras são compradas pelos bengaleiros ainda na árvore. 

 

6. Modo de Produção 

 6.1 -  Equipamentos e Ferramentas Utilizadas 

Para o corte da madeira em ripas, hoje em dia utiliza-se uma serra 

eléctrica. Para dar a forma arredondada à bengala utiliza-se a enchó, 

a plaina e a grosa. 
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A panela de três pés é usada para ferver a água. 

 

 
Figura 6. Equipamentos dos artesãos, existentes no Núcleo da Bengala de Gestaçô. 

 

Utiliza-se uma mesa especial com dois moldes de ferro em brasa, 

para fazer a curvatura da croça. Para apoiar a bengala na altura de fazer 

a curvatura usa-se como apoio uma barra de ferro. 

Utilizam-se argolas de arame que se colocam nas bengalas 

dobradas, durante alguns dias. 

Para a concepção dos motivos decorativos das bengalas de 

Gestaçô usam-se goivas. O maçarico, que substitui a lamparina, serve 

para queimar cal por cima dos goivados, complementando a decoração. 

Na fase final da bengala aplica-se o verniz com o auxílio 

da boneca, ambos fabricados pelo bengaleiro. 

 

 



  15Caderno de Especificações das Bengalas de Gestaçô

6.2 -  Técnicas de Produção 

O processo de fabricação das Bengalas de Gestaçô engloba as 

seguintes etapas: serrar a madeira, aplainar, amolecimento da madeira, 

dobragem, polimento e lixar a bengala, concavidade da bengala, 

decoração dos nós e ranhuras, escurecimento e envernizamento. 

 

 
Figura 7. Esquema das várias técnicas de produção. 

  

Seguidamente será feita uma descrição destas etapas. 

 

Selecção e corte da madeira 

A selecção da madeira é feita consoante a qualidade que se 

pretende que a bengala possua. Para as bengalas de modelos mais 
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simples usa-se o lodão como matéria-prima, podendo também usar-se 

madeira de salgueiro, sobreiro ou carvalho, mas é mais raro. Para as 

bengalas de melhor qualidade seleccionam-se madeiras mais nobres 

como as de cerejeira, macieira, marmeleiro ou castanheiro. 

 

 
Figura 8. Toros de cerejeira. 

 

A madeira é normalmente comprada em árvore (toros). A árvore 

deverá ter uma idade superior a 15-20 anos, pois a baixo desta idade o 

diâmetro dos toros é muito baixo. Pode-se considerar um diâmetro 

mínimo de 30 cm. A árvore é cortada e só é aproveitada até à primeira 

“ramada”. Depois os toros são cortados (ainda em verde) na serração em 

tábuas de 2,8 cm de espessura e um comprimento máximo de 2,40 m. 

Após o corte, as tábuas são empilhadas na oficina, ficando desta forma a 

secar à sombra, durante 1 ano. 
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Figura 9. Madeira a secar empilhada na oficina. 

 

Depois de seca, com o auxílio de uma régua e lápis, faz-se a 

marcação nas tábuas, das tiras (a que alguns lhes chamam “serrafos”) que 

irão dar origem aos cabos ou bengalas. Quando se fabricavam os castões 

de guarda-chuva, cortavam-se tiras com o comprimento de 44cm. Nas 

bengalas as tiras de madeira têm 115-122cm de comprimento e 2,8cm de 

espessura. 
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Figura 10. Tiras ou “serrafos” que dão origem às bengalas. 

 

Hoje em dia, o corte da madeira é feito por uma máquina semi-

industrial e por serra eléctrica. Antigamente, esta tarefa era mais penosa, 

dado que as tiras de madeira eram obtidas em várias etapas. 

No caso das bengalas de lodão não se faz o corte da madeira, dado 

que o seu diâmetro é reduzido (sendo 18mm o diâmetro mínimo 

aceitável). Faz-se apenas o seu descasque, aproveitando-se a forma 

natural dos ramos das árvores e usando-se ramos rectos e lisos.  

Em alguns dos modelos de bengala, como é o caso dos robertos, 

aproveita-se a conformação da madeira para o “design” da croça.  

 

Preparação da madeira 

Depois de obtidas as tiras de madeira que irão dar origem às 

bengalas, estas são amolecidas em água a ferver, durante cerca de 10 
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minutos. Esta operação é realizada numa panelas de três pernas, que 

ferve a água, aquecida em lareiras. 

 

 
Figura 11. Processo de amolecimento. 

 

A extremidade da tira da madeira que será vergada para formar a 

croça, é mergulhada em água a ferver (cerca de 30 cm). Desta forma a 

madeira tornar-se mais plástica e maleável, podendo ser dobrada e 

diminuindo o risco da extremidade rachar. 

A aquecer, nesta altura, são também colocados os moldes de ferro 

fundido, submetendo-se deste modo a temperaturas elevadas, para que 

possam auxiliar o processo de dobragem. 
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Dobragem 

 

A dobragem consiste em curvar uma das extremidades das ripas 

de madeira depois de amolecida em água a ferver. Para esta operação 

recorre-se ao auxílio de uma barra metálica (tipo arco de pipa) que se 

sobrepõe à bengala, para que esta não rache durante a dobragem. Esta 

chapa metálica é fixada com argolas e um parafuso. 

A operação realiza-se em torno de dois moldes de ferro fundido, 

em brasa, com a ajuda de um fuso em ferro, queimando assim as células 

interiores da madeira. Ao destruir as células de madeira, estas perdem a 

maleabilidade e desta forma a curvatura mantém-se (croça). 

 

 
Figura 12. Banco de vergar e moldes. 

 

A bengala é retirada da mesa de dobragem, mantendo no seu 

interior um dos moldes, e no exterior a chapa metálica e uma das 

argolas. É colocado ainda um grampo para apertar a curvatura, que fica 

colocado durante algum tempo (cerca de 15 minutos).  

Esta operação permite que a água seque e aperte a madeira um 
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pouco mais, fazendo com que a bengala nunca mais abra. 

 

   

   

   

  

Figura 13. Diferentes fases do processo de dobragem. Banco de vergar com os moldes aquecidos, onde se engata a tira 
de madeira com a ajuda de uma barra de ferro e dois tornos, que acondicionam a tira de madeira de modo a não se 
deslocar e quebrar; depois de bem presa faz-se um movimento de rodagem até se obter a curvatura desejada; no final 
fixa-se com um grampo para apertar a curvatura.  
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Relativamente ao processo de dobragem das bengalas de lodão, 

executa-se directamente, logo que a madeira é retirada da água a ferver, 

sem haver necessidade dos ferros de apoio da bengala, uma vez que o 

lodão não racha com facilidade.   

 

Desbaste 

 

O desbaste da bengala consiste em torná-la arredondada, isto é, 

nesta fase a bengala tem secção quadrangular devido ao corte com a 

serra eléctrica (de cerca 28 x 28mm). Nesta fase, suavizam-se estes 

contornos, ficando com secção circular. O processo é realizado na 

bancada de trabalho, com o auxílio do torno, onde aperta uma pequena 

peça de madeira que ele próprio fabrica, para melhor assentar a bengala. 

O artesão utiliza primeiro uma plaina depois passa para a grosa e 

uma lima grossa, deixando a bengala completamente polida. 

 

   

 
Figura 14. Desbaste da tira de madeira e principais instrumentos utilizados, enchó, plaina e grosas/limas. 
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Actualmente o processo de desbaste é realizado recorrendo-se 

também a tecnologias mais avançadas. 

 

Decoração 

As decorações são elaboradas com o auxílio de limas e de uma 

panóplia de goivas, com diferentes tipos de pontas, utilizadas de acordo 

com o tipo de gravura que se quer aplicar à bengala. 

 

 
Figura 15. Goivas. 

 
 

O escurecimento dos nós é realizado com uma lata cheia de álcool 

e um fino tubo de cobre, de ponta curva (maçarico de sopro). Soprando 

vagarosamente, faz-se incidir a ponta curva sobre a chama da lata ao 

mesmo tempo que em lentos movimentos rotativos se faz girar a 

bengala. As ranhuras na haste das bengalas são escurecidas com um 

maçarico a gás. 
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Figura 16. Realce dos efeitos e escurecimento da madeira com o uso de um maçarico de gás e de sopro. 

 

 

Decorações de outro tipo são conseguidas através da utilização de 

brocas, de ferros em brasa, e da incrustação de desenhos em latão. 

 

Acabamento 

Antes do envernizamento, os artesãos mergulham as bengalas 

num líquido chamado de “aguada”, feito com água e pó de tinta escura. 

Este procedimento, além de funcionar quase como tapa poros, atribui às 

bengalas tonalidades mais escuras ou mais claras. 

Os vernizes utilizados, na fase final do acabamento, são também 

fabricados pelos artesãos e são aplicados em três demãos. O verniz é uma 

mistura de laca e álcool (normalmente, 1L de álcool para 500g de laca) e 

é aplicado com a chamada “boneca”, isto é, um chumaço de algodão ou 

então mais recentemente, com a utilização de pincéis. 

Concluídas as bengalas, colocam-se a secar em cabides. 
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6.3 -  Adaptação de Novas Tecnologias 

A adaptação a novas tecnologias fez-se substituindo os 

equipamentos manuais por equipamentos eléctricos, como são exemplo 

as serras eléctricas. 

 

7. Peças Produzidas 

 

7.1 -  Origem das Peças Produzidas 

Como já foi anteriormente referido, não se sabe qual a origem 

exacta das Bengalas de Gestaçô. O artesão mais antigo que se conhece é 

Alexandre Pinto Ribeiro (lugar de Mó, Gestaçô). Não se sabe com 

precisão a data do início da sua actividade, mas deverá ter sido pr volta 

de 1892 ou 1893. De início ele começou a arte sozinho tendo mais tarde 

juntado ao irmão. Mais tarde, além de bengaleiros, e quando a arte era 

próspera, formaram muitos outros artesãos. 

 

7.2 - Descrição das Peças 

Os modelos das Bengalas de Gestaçô têm variações tanto, nos 

materiais utilizados, que dão origem a diferentes modelos, como no 

desenho da haste e no tipo de croça. De seguida, far-se-á uma breve 

descrição dos modelos mais comuns. 
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Tipos de Haste 

Bengalas Java, Bambu e Malaca – bengalas de cerejeira que imitam 

as madeiras originárias do oriente. 

Bengalas de Cana, Junco ou Tojo – bengalas de cerejeira que 

imitam a cana, junco e tojo, respectivamente.  

 

Tipo de Croça 

Cabeça de Cachorro e Cabeça de Cobra – Imitação de cabeças de 

animais na croça. Actualmente, o artesão utiliza incrustações em osso, 

para a figuração dos olhos. 

Aplicações de Metal – nestas bengalas é utilizado o latão para 

desenhar figuras ou letras (iniciais de nome), que são fixadas na croça. 

 

   
Figura 17. Exemplos de Bengalas: a) da esquerda pra a direita Cabeça de Cobra, Java, Bambu, Aplicações de Metal, Nó 

de Topo, Sortida, Cabeça de Cão; b) Sortidas, sem nome específico. 
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Figura 18. Vista de perfil de algumas Bengalas de Gestaçô, da direita para a esquerda: cabeça de cão, cabeça de cobra, 

tojo, java, bambú, nó de topo, sortida1, sortida2. 

 

 

         
Figura 19. Tipos de croça, à esquerda Cabeça de Cão e à direita Cabeça de Cobra. 
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Figura 20. Tipos de haste, em cima Tojo e Java, em baixo Bambu e Nó de Topo. 

 

 

Muletas de Senhora, Pinguelim e Cacete de Meia mão – bengalas 

onde a croça está modificada. Na muleta a parte superior da bengala 

termina por uma mão em forma de T, separada da haste por um anel 

metálico. No pinguelim a croça nem forma o T, nem existe a curvatura. 

No cacete de meia mão é adaptada apenas a parte mais longa do T da 

muleta. 
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Figura 21. Em cima cacete de meia mão, em baixo à esquerda pinguelins e à direita muletas de senhora. 

 

Espanhola – Modelo em vergôntea (não recortada) de lodão. 

Normalmente é decorada com desenhos feitos em cal e com goivados 

sobre o verniz. 

Robertos ou Fifas – Os artesãos fazem ainda bengalas decorativas 

a que se chamam robertos ou fifas. Estas são feitas em lodão e usando a 

própria conformação da madeira para a concepção de formatos que 

estimulem a sua imaginação e criatividade. Normalmente, são nestas que 

se fazem cabeças de animais e caricaturas. 
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Figura 22. Exemplos de bengalas decorativas: Robertos. 

 

Modelos de cabos de guarda-chuva 

Actualmente, não se fazem cabos de guarda-chuva em Gestaçô, 

por estes terem sido substituídos pelo plástico. Antigamente, eram 

concebidos em Gestaçô modelos de cabos de guarda-chuva luxuosos 

havendo aqueles que incluíam incrustações com pedras ou metais 

preciosos, destacando-se o marfim, o ouro e a prata. 

 

7.3 - Tamanho das Peças 

As bengalas têm mais ou menos todas a mesma dimensão, entre de 

90-100cm de altura. Não é possível variar este comprimento, correndo o 

risco de comprometer a funcionalidade das bengalas.  

As bengalas em miniatura não são alvo deste processo de 

certificação, pois não cumprem o seu papel de bengala. 
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7.4 -  Decoração das Peças 

Antigamente, como as bengalas eram um símbolo de estatuto 

social. Havia quem usasse bengalas que eram verdadeiras peças de 

opulência. As mais luxuosas eram feitas com madeiras exóticas e 

decoradas com aplicações de marfim, madrepérola, prata e ouro.  

Actualmente, dado que as bengalas perderam esta importância, 

para a decoração das bengalas de Gestaçô utiliza-se o latão. Os desenhos, 

das croças e das hastes das bengalas, são realizados com a goiva. 

Actualmente, os olhos das cabeças de animais que se fazem nas croças 

são feitos recorrendo a osso, que veio substituir o marfim. 

 

8. Condições de Inovação no Modo de Produção 

 

As Bengalas de Gestaçô podem vir a obter valor acrescentado se 

ligassem os aspectos tradicionais da sua manufactura com design e 

decoração moderna, incorporação de metais nobres e pedras preciosas 

que as pudessem tornar obras de arte para utilização na decoração das 

casas. A utilização de séries decoração poderia funcionar como um 

incentivo para a colecção. 

Criar decoração específica que funcionasse como símbolo para cada 

cargo político ou institucional, como por exemplo, “Presidente de 

Câmara Municipal”, “Presidente de Junta de Freguesia”, “Membro da 

Assembleia Municipal”, “Membro da Assembleia de Freguesia”, 

“Deputado”, “Professor do Secundário”, “Professor Universitário”, etc., 

são exemplos de novas utilizações e simbolismo que se poderá dar às 

Bengalas de Gestaçô. 
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