
 
1Caderno de Especificações do Linho das Terras de Basto

 

 

 

 

 

 

 

Caderno de 
Especificações

Linho das Terras de Basto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2Caderno de Especificações do Linho das Terras de Basto

Ficha Técnica 

Titulo 

Caderno de Especificações – Linho das Terras de Basto 

 

Promotor  

AMBT – Associação de Municípios do Baixo Tâmega 

URL: http//www.baixo.tamega.pt 

Coordenação Geral 

José Freire 

Equipa  

Adão Ribeiro, Hugo Vaz, Ricardo Magalhães 

 

Coordenação Técnico‐Cientifica do Estudo 

Alberto Baptista  

Luís Tibério 

CETRAD/UTAD, Av. Almeida Lucena, 1 

5000‐660 Vila Real 

 

Equipa Responsável pelo Estudo 

Alberto Baptista (UTAD) 

Luís Tibério (UTAD) 

Carlos Fonseca (UTAD) 

José Martino (Espaço Visual) 

Cláudia Cunha (Espaço Visual) 

Sónia Abreu (UTAD) 

Manuela Mesquita (UTAD) 

Vítor Ferreira (Espaço Visual) 

Graça Ramos (CRAT/EV) 

 

 



 

 

3Caderno de Especificações do Linho das Terras de Basto

 

 

 

 

   

 

CITAÇÃO DO RELATÓRIO DA EXPOSIÇÃO INDUSTRIAL 

 

…………………………. 

 

 

“Na sala do linho está a gloriosa recordação da 
família  portuguesa,  das  virtudes  das  nossas 
mães, do nosso lar. Tudo alvo puro, respirando 
o perfume da modesta flor azul, espelhando a 
frescura  dos  ribeiros  e  dos  lameiros.  Será 
talvez sentimentalismo, mas um minhoto não 
olhará  para  aquele  quadro  encantador,  para 
as maravilhas da  roca e do  fuso,  sem alguma 
comoção.” 

 

 

 

…………………………. 

 

 

Joaquim de Valconcelos (1884) 
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1. Denominação do Produto 

Linho das Terras de Basto. 

1.1 -  Entidade Proponente 

Associação de Municípios do Baixo Tâmega. 

 

2. Introdução 

A necessidade de estudo das artes e ofícios tradicionais torna-se 

mais premente quando sabemos que há hoje produções em vias de 

extinção, sem seguidores que as prepectuem. Que se apagarão dos 

registos, caso não sejam tomadas medidas urgentes tendentes ao seu 

estudo e revitalização. 

A certificação do Linho das Terras de Basto aparece aqui como 

motor de recuperação e desenvolvimento da actividade artesanal em 

causa, proporcionando condições para que a produção sobreviva e 

alcance um plano economicamente viável, aliando as valências 

tradicionalmente observadas e medidas inovadoras adequadas e 

imprescindíveis à revitalização e desenvolvimento da produção.  

A certificação aparece assim como garante de qualidade e 

autenticidade da produção, mas também 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. 
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3. Enquadramento Histórico-Geográfico da Produção 

Desconhece-se a data e o local em que o Homem pela primeira vez 

cultivou a planta do linho ou a utilizou para confeccionar um tecido. 

No entanto sabe-se que a planta do linho é nativa da Ásia Central 

e da Região do Mediterrâneo. Existem relatos do seu cultivo no Iraque, 

Síria e Egipto, desde há 5000 anos. 

Pensa-se que foram os povos Árabes que introduziram a arte da 

tecelagem, aquando da sua passagem por Portugal. Os vestígios mais 

antigos que se encontraram no país, no que ao linho diz respeito, 

referem-se a cápsulas de linhaça de 2500 a.C. e um pequeno pano 

encontrado no Algarve, que remonta a 2000 a.C. (Oliveira, et al. 1978). 

No período castrejo, os testemunhos materiais da prática da fiação e 

tecelagem encontram-se igualmente nos povoados dessa época. No 

período da ocupação romana, existem referências escritas ao cultivo e 

fabrico do linho pelos povos indígenas do Norte de Portugal, dadas por 

Estrabão e por Plínio. Dentro destas, salienta-se a fama atingida pelos 

Zoelas, habitantes da zona de Bragança-Miranda do Douro, afamados 

pela sua produção de Linho, o qual era muito apreciado em Roma, 

sobretudo para o fabrico de redes (Almeida e Marques, 2000). 

No decorrer da Idade Média, a cultura do linho seria valorizada a 

julgar pelas inúmeras referências em textos diversos que mostram 

também a grande divulgação do seu cultivo. A existência de inúmeras 

rendas pagas em linho, tecido ou em fibra, na época medieval, tanto nas 

terras reais como nas da Igreja e da nobreza atestam igualmente a sua 

importância e valor na sociedade rural de então. 

Cerca do ano de 1500 d.C., a indústria têxtil do linho teve grande 

importância económica em Portugal (Carvalho, A. 2004). Apesar de ser 
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um trabalho doméstico, o linho sujeitava-se a mecanismos reguladores 

de fiscalização da produção. O linho era um dos principais produtos das 

trocas comerciais usado pelos caixeiros-viajantes, no Norte litoral do 

país, por volta do ano de 1512 (Alves, J.F. 2002). A sua comercialização 

era normalmente realizada através de intermediários que compravam o 

linho aos artesãos, para depois o vender em estabelecimentos comerciais, 

ou para vender a outros intermediários que o distribuíam por todo o país 

e estrangeiro. Os maiores mercados estrangeiros que consumiam o linho 

nacional eram o Brasil e a Inglaterra. 

Por esta altura, a indústria do linho, assumia grande importância 

por fornecer a matéria-prima para o fabrico de cordame e das velas das 

embarcações e dos moinhos de vento (Alves, J.F. 2002). 

Verifica-se assim que na Idade Média a produção de linho se torna 

numa das principais actividades produtivas do País, a par de outras 

culturas produzidas por cada família. Porém, a maior parte da produção, 

manteve quase sempre um carácter caseiro e artesanal, visando o 

consumo de casa e o pagamento de rendas aos senhores, embora 

existissem tecelões profissionais e oficinas, em certas zonas como 

Guimarães, Lamego e Lisboa.   

O carácter das actividades do linho entre nós, quase 

exclusivamente caseiro e com um nível técnico muito rudimentar pelo 

emprego predominante da roca, do fuso e de rudes teares de madeira, 

não permitiu uma ampla evolução desta actividade, o que fez com que, 

muitas das disposições governamentais tomadas nomeadamente no 

período pombalino e pós-pombalino para outras indústrias do sector 

têxtil, não tenham sido aplicadas à produção de tecidos de linho. 
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As actividades ligadas ao linho começaram a ter a sua importância 

reduzida, por volta de 1880, devido por um lado, à sua deficiente 

industrialização por falta de matéria-prima nacional, o que obrigava à 

importação do fio e por outro lado à complexidade da sua 

industrialização, que fez do linho uma actividade não sustentável e que 

levou à sua substituição pela indústria do algodão. No entanto, por esta 

altura, verificavam-se valores elevados de importação de linho (planta) 

para o fabrico de cordas e fios de renda, bem como para a produção de 

óleo. 

Estas quantidades de linho consumidas no mercado nacional 

seriam suficientes para animar a cultura do linho, contudo tal não se 

verificou, por causa dos custos de produção. Estes custos faziam com que 

o preço final do linho não fosse competitivo, quando comparado com o 

linho importado, acrescendo ainda do facto da qualidade ser inferior. 

Oliveira et al. (1978), refere que em 1871 a área de linho cultivada no 

país era cerca de 25000 ha, que dava origem a cerca de 10 mil toneladas 

de rama de linho e que esta produção terá decaído cerca de 15 vezes em 

cerca de 70 anos (1940). 

Em 1940 surgiram novas campanhas para fomentar a cultura do 

linho no território português, tendo sido feito alguns estudos para tentar 

perceber quais os seus constrangimentos. A cultura linho era já muito 

residual e dispersa pelo país, existindo só para satisfazer as necessidades 

familiares. A indústria da tecelagem continuava a consumir 

maioritariamente, fio de linho estrangeiro. Os poucos que ainda se 

dedicavam a esta arte, usavam as técnicas e equipamentos mais simples, 

apesar de no mercado existirem equipamentos que permitiam a 

mecanização das tarefas. Nesta altura, o linho ocupava o terceiro lugar, 

no consumo mundial de fibras têxteis vegetais (Oliveira, et al. 1978). 
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Apesar de todas as tentativas para incentivar a cultura do linho, em 

Portugal, nenhuma demonstrou ter sido eficaz. 

Observando o percurso do linho em Portugal, desde a pré-história 

até aos nossos dias, poderíamos classificar a sua evolução em dois 

períodos distintos, tendo em conta os processos de produção e o destino 

do produto: 

- Período das manufacturas: até 1845 – o linho é trabalhado 

manualmente e com recurso a equipamentos rudimentares, desde a 

sementeira até ao produto acabado; o seu destino é fundamentalmente o 

autoconsumo, havendo uma franja de profissionais que o produzem para 

o mercado, os processos de laboração são idênticos em todo o mundo, o 

linho nacional é competitivo e percorre os circuitos comerciais 

internacionais. 

- Período industrial: 1845 a 1979 – o linho é trabalhado por 

processos tradicionais na componente agrícola e mecanicamente, na 

componente da transformação/confecção; o seu destino é o mercado 

mundial; os processos de produção são desfavoráveis para Portugal, uma 

vez que não mecaniza as actividades agrícolas, por dificuldades da 

estrutura fundiária; como produto igual, nos mesmos destinos, obtido 

por processos de produção inferiores, o linho nacional não é competitivo 

e desaparece. 

Estes factos, não implicam porém que a sua produção em moldes 

caseiros tenha desaparecido por completo, no entanto, a passagem do 

tempo e as alterações ocorridas na sociedade rural vão colocar de lado 

esta produção quase em vias de extinção. 

Produção secular, o linho usado em cada região provém 

usualmente de manufactura local, cultivado em moldes tradicionais, 
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vivendo de aproveitamento de matérias-primas também locais e do 

trabalho familiar e artesanal. 

A ligação entre o lavrador e o tear foi desde sempre estreita, por 

isso o linho que hoje se cultiva em Portugal é o mesmo que ainda 

encontramos nos textos antigos como leis ou foros e, se ao homem 

pertenciam parte dos trabalhos relativos à produção do linho, como a 

sementeira e a arranca, à mulher cabia a sua transformação em fio e a 

produção de panos. 

Resta salientar que ligada a esta produção se encontram modos de 

vida, saberes e tradições que, devemos manter vivos. 

 

O Linho das Terras de Basto 

O cultivo e a tecelagem de linho é culturalmente muito forte no 

Norte do País, apesar de já não assumir a mesma importância de 

antigamente. A fiação e tecelagem do linho faziam parte dos encargos 

domésticos da mulher, a par dos trabalhos com a lã. Em particular a 

obtenção do fio a partir da rama da planta (fiação) era uma tarefa 

executada exclusivamente pela mulher. Fazia parte da tradição guardar 

um talhão de terra, para o cultivo do linho. A variedade de linho 

cultivada nesta região do país (Entre Douro e Minho - E.D.M.) 

variedade galego, caracteriza-se por ser de muito boa qualidade e era por 

isso guardado para as peças de linho mais nobres. 

A fiação e tecelagem de linho caracteriza-se por ser realizado de 

uma forma muito artesanal, com as mesmas técnicas e tecnologias que se 

usam desde sempre. As tarefas envolvidas na fiação e tecelagem de linho 

são numerosas, morosas e complexas. As técnicas e os motivos usados 
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pelas artesãs, na tecelagem de linho, foram em muitos casos herdados 

das suas mães e avós, constituindo verdadeiros segredos familiares. 

As peças de linho tecido, depois de prontas eram tradicionalmente 

guardadas em arcas de madeira, formando o enxoval ou bragal. Estas 

arcas constituíam o dote das raparigas. 

Resultados de um estudo, realizado em 2004 (Situação Actual da 

Cultura de Linho Tradicional no E.D.M., Programa Iniciativa 

Comunitária EQUAL – Lima Agro-Rural para o Século XXI. 2004), 

apontavam 59 produtores/artesãos em toda a região do Entre-Douro e 

Minho. A maioria dos produtores concentrava-se nos concelhos Cinfães 

do Douro, Monção e Ponte de Lima, a seguir temos os concelhos de 

Ribeira de Pena e Terras de Bouro, seguido dos concelhos de Mondim de 

Basto, Caminha, Paredes e Viana do Castelo, com menos 

produtores/artesãos Barcelos, Ponte da Barca, Vieira do Minho e Vila 

Verde, sendo que os restantes concelhos possuíam menos de um 

produtor/artesão. 

Dos dados fornecidos pelas autarquias da área de intervenção da 

Associação de Municípios do Baixo Tâmega verifica-se, actualmente, 

tecelagem de linho em todos os concelhos, à excepção de Baião. No 

entanto, neste concelho já existiram produtores de tecelagem de linho. 

A bibliografia disponível para caracterizar o linho das Terras de 

Basto é escassa, sendo muito difícil descrever a especificidade do linho na 

região em estudo. No entanto não invalida que numa fase posterior não 

se faça um levantamento histórico-geográfico de modo se encontre factos 

importantes da sua presença na Região de Basto. No entanto é relatado 

que a cultura do linho na região estava muito ligado à agricultura de 

subsistência, onde devido ao elevado preço do algodão, as pessoas faziam 
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as suas peças de vestuário e de casa em linho. Hoje em dia, a produção do 

linho está em queda na região devido aos elevados custos de produção, 

principalmente de mão-de-obra, sendo a maior parte do linho utilizado 

para tecelagem proveniente de importação.  

O Linho das Terras de Basto diferencia-se não pela variedade de 

linho utilizada (que é a mesma utilizada em toda a região do E.D.M.), 

que no entanto tem a sua importância pois as suas fibras são mais moles 

e por isso mais fácil de trabalhar e dispõem várias tonalidades, mas pela 

especificidade das características da sua tecelagem, que o torna genuíno 

pela rusticidade das suas peças, densidade e tonalidades. 

 

4. Delimitação Geográfica da Área de Produção 

Pese embora o facto do Linho das Terras de Basto ter maior força 

nos concelhos de Ribeira de Pena e Mondim de Basto, a proposta de 

delimitação geográfica de produção para o Linho das Terras de Basto a 

certificar pretende ser mais abrangente. 

Desta forma entende-se que a área geográfica de produção da 

tecelagem de Linho das Terras de Basto abrange os concelhos de 

Mondim de Basto, Celorico de Basto, Cabeceiras de Basto, Ribeira de 

Pena, Amarante, Marco de Canaveses e Baião. 

De facto, propõe-se que seja considerado, além dos municípios que 

constituem a Região de Basto, todos os municípios englobados na área 

de intervenção da Associação de Municípios do Baixo Tâmega, na 

perspectiva de possibilitar o alargamento e a disseminação desta 

actividade por uma área de abrangência mais ampla, permitindo o 

incremento da tecelagem do Linho das Terras de Basto, actualmente em 
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declínio, ameaçada mesmo de extinção num futuro muito próximo, caso 

não sejam tomadas medidas urgentes e extremas tendentes à sua 

recuperação.  

Os concelhos Cabeceiras e Celorico de Basto pertencem ao 

Distrito de Braga, Amarante, Marco de Canaveses e Baião ao Distrito do 

Porto, enquanto que Mondim de Basto e Ribeira de Pena pertencem ao 

distrito de Vila Real, ficando portanto numa zona de transição do litoral 

para o interior do país.  

A região delimitada possui boas condições edafo-climatológicas 

para a produção de linho, solos ricos com boa humidade, com inúmeras 

fontes de água, onde o sector primário ainda acarreta grande importância 

na sociedade local. 

Desta forma, alargando o âmbito de incidência da certificação da 

tecelagem do Linho das Terras de Basto potencializa-se a sua 

revitalização, aumentando o seu potencial e atraindo mais profissionais 

para a arte, promovendo simultaneamente uma produção de qualidade, 

autêntica, em que o consumidor poderá confiar, conhecendo toda a sua 

história, os seus autores e o contexto geográfico e social que lhe deu 

origem. 

 

5. Identificação e Caracterização das Matérias-primas 

A matéria-prima utilizada para a tecelagem de linho é a planta do 

linho. O linho, Linum usitatissimum L., é uma planta anual, de 

consistência herbácea da família das linaceas, com uma flor de cor azul e 

que pode atingir cerca de um metro de altura. A fibra que vai dar origem 
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ao tecido, provém do caule da planta e têm características muito variadas 

dependendo da cultivar usada. 

 

 

Figura 1. Campo de linho. 

 

O cultivo do linho é, normalmente, realizado por sementeira, mas 

também é possível fazê-lo por propagação vegetativa. As sementes são 

recuperadas, das plantas depois de colhidas, pelo processo de ripagem 

(separação da película da semente (baganha) por pancadas verticais). 

Depois as plantas são colocadas ao sol, para secar. Para a recuperação 

das sementes para o ano seguinte, seleccionam-se as que têm aspecto 

saudável, evitando-se assim a disseminação de doenças. 

A maioria das cultivares de linho atinge a maturação em 90 a 120 

dias. A maturidade da planta reconhece-se pelo acastanhamento da 

baganha. 

As variedades de linho autóctones mais utilizadas em Portugal são 

a galego, mourisco e riga nacional.  
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A variedade de linho galego é muito característica das zonas muito 

húmidas e solos frescos do Norte do país. Esta variedade semeia-se em 

Abril e colhe-se em Junho. Os tecidos que são produzidos a partir da 

variedade de linho galego são considerados os mais nobres (Carvalho, A. 

2004). 

A variedade mourisco é característica de climas quentes como 

aqueles a Sul do Tejo, Santarém, Castelo Branco e Bragança. Cultiva-se 

em Setembro/Outubro para se colher em Junho/Julho (Alves, J. F. 

2002). Esta variedade é menos exigente, no que diz respeito ao tipo de 

solo, desenvolvendo-se sem dificuldades em terras argilosas e pobres. A 

mourisco também é utilizada nas regiões do Entre Douro e Minho, mas 

em menor quantidade por ser muito exigente em cuidados culturais 

(Ferreira, A.R. 1982). 

A variedade riga nacional é menos vulgar, surgindo apenas em 

certas zonas do Minho. 

Em menor escala, encontram-se ainda, no Norte Atlântico, as 

variedades coimbrão e verdeal, variedades de Primavera (Oliveira, et al. 

1978). 

Segundo relatos levantados na Região de Basto a variedade de 

linho mais utilizada na região é de linho galego e mourisco. A variedade 

galego era semeada no Verão, enquanto que a variedade mourisco era 

semeada no Inverno. A variedade galego dava origem a linho de melhor 

qualidade, enquanto que a mourisco, apesar de ser mais produtiva, 

resulta um linho mais pesado, mais “grosseiro”. 

No entanto a especificidade do linho das Terras de Basto não está 

muito na variedade da planta local (que é a mesma utilizada na região de 

E.D.M.), mas sim na especificidade das características da tecelagem. 
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6.  Modo de Produção 

6.1 -   Equipamentos e Ferramentas Utilizadas 

Os materiais usados para a tecelagem do linho são variados uma 

vez que é uma arte complexa, cheia de etapas. Para simplificar a 

compreensão, os equipamentos e ferramentas utilizadas serão divididas 

pelas seguintes e fases: obtenção da planta (apesar de na maioria dos 

casos não ser realizado pela mesma pessoa que vai efectuar a tecelagem, 

não quisemos deixar de ter aqui o seu registo), preparação do fio e 

tecelagem propriamente dita.  

 

Obtenção da Planta 

 

 

Figura 2. Molho de linho. 
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Ripo – instrumento que pode ser de ferro ou de madeira, utilizado 

para separar a baganha da semente. Os ripos são formados por frisos 

com número variável de dentes assentes numa estrutura que se pode 

fixar em diferentes locais. 

 

 

Figura 3. Ripo. 

 

Malho – também designado por mangual ou moial. É um 

instrumento de madeira constituído por duas peças, o pírtigio e a 

mangoeira que ficam ligados entre si por uma correia de couro. O 

pírtigio é uma peça móvel e pequena que serve para bater o linho e a 

mangoeira é a peça de madeira por onde se segura o malho. 

Maço – instrumento de madeira, com forma cilíndrica que tem o 

cabo para agarrar. É usado para a maçagem do linho. 
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Figura 4. Maço. 

 

Espadela – cutelo de madeira de gume afiado de ambos os lados e 

punho. Usada para bater o linho, separando os tomentos. 

 

 

Figura 5. Espadela e espadeladouro. 

 

Espadeladouro – objecto de forma tubular feito de uma placa de 

cortiça unida por pregos. O espadeladouro é usado como base de suporte 

do linho durante a espadelagem. 
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Sedeiro – cepo de madeira, com formato de paralelepípedo que fica 

assente numa tábua de madeira. O cepo é revestido com uma chapa que 

tem implantado oito fiadas de dentes de aço, pontiagudos. Este 

instrumento usa-se para o processo de sedagem do linho. 

 

  

Figura 6. Sedeiro. 
 

 

Preparação do fio 

Fuso – haste de madeira de formato cónico alongado. Existem 

muitas decorações e variações nos fusos, mas normalmente a base é 

rematada com pirâmide invertida. 

Roca – objecto composto por um cabo de madeira e um roquil na 

extremidade que pode ser de bojo duplo ou simples, feito de aduelas de 

cana. As aduelas são montadas sobre cisos de cortiça e podem ser fixas 

no centro e extremidades por um fio de arame. Normalmente na 

extremidade da aduela tem uma torre que pode ser ou não decorada. 
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Figura 7. A roca e o fuso. 

 

Sarilho – objecto de madeira formado por quatro braços em cruz 

com rotação vertical. O eixo horizontal é accionado por uma manivela de 

ferro que é montado sobre duas colunas paralelas, que assentam numa 

base em forma de T. Na extremidade da base existem orifícios para 

apoiar o fuso. 

 

 

Figura 8. O sarilho. 
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Panela de Ferro Fundido – panela de três pés em ferro fundido 

usada para cozer as meadas de linho, durante o processo de 

branqueamento. 

Barreleiro – peça usada para o escomento e reaproveitamento das 

águas. 

Dobadoura – objecto de madeira, em que a base é uma caixa 

rectangular com uma travessa a meio que ajuda a fixar o eixo em torno 

do qual gira a armação onde se colocam as meadas. Esta é formada por 

quatro braços em cruz, duplos e paralelos, dispostos igualmente na 

horizontal. É utilizada para desfazer as meadas passando os fios a 

novelos. 

 

 
  

Figura 9. A dobadoura. 
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Tecelagem propriamente dita 

Urdideira – em madeira, é formada por dois pares de braços 

horizontais em cruz ligados por quatro prumos, aos cantos, com um eixo 

em volta do qual ela gira. Usada para organizar os fios em vista à 

tecelagem. 

 

   
 

Figura 10. À esquerda a urdideira e à direita a espadilha e o urdidor. 

 

Espadilha – peça de madeira de secção quadrangular, usada para 

passar os fios isoladamente, antes de iniciar a urdidura. 

Urdidor – caixa rectangular dividida em doze compartimentos 

iguais onde se colocam os novelos para preparar a teia. 

Caneleiro – instrumento que enrola o fio da trama, em pequenas 

secções de cana, as canelas, com 10cm de comprimento e 1cm de secção. 

As canelas depois de cheias com o fio de trama são colocadas nas 

lançadeiras. 
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Figura 11. O caneleiro. 

 

Lançadeiras – instrumento de madeira em forma de barco, que se 

lança entre a teia e onde vai o fio da trama que vai formar o tecido. 

  

 

 Figura 12. A lançadeira. 

 

Tear – mecanismo de madeira, de formato quadrangular, 

constituído por quatro pernas ligadas entre si por travessas. Os teares 
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horizontais têm dois liços ligados a um sistema de roldanas accionadas 

pelos pedais. Existe um pente fixo a um caixilho móvel, usado para 

manter na mesma posição os fios da urdidura durante o processo de 

tecelagem. Os liços e o pente ficam suspensos em duas peças em forma de 

T, que ficam centradas no meio da mesa. A teia é montada entre dois 

órgãos apoiados em molipas, sobre as mesas. 

 

 

 Figura 13. O tear. 

 

6.2 -  Técnicas de Produção 

Deve-se englobar no processo de tecelagem do linho, a preparação 

da planta para a formação do fio, pois a matéria-prima influência no 

resultado final da peça, pelo que se propõe a utilização de matéria-prima 

local. 

O linho, sendo uma planta delicada, requer muitos cuidados. A 

terra depois de muito bem preparada e limpa é semeada e abrem-se regos 

através dos quais o linho irá ser regado. A monda é uma técnica 

importante pois têm em vista a eliminação das infestantes que não só 

prejudicam o desenvolvimento do linho como ainda são muito difíceis de 

excluir no momento da colheita. Em finais de Maio/Junho é feita a 
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colheita que tem o nome de arrancada. A colheita do linho deve ter lugar 

antes do amadurecimento completo das cápsulas. A arrancada consiste 

em desenterrar a planta não cortando o linho pelo pé a fim de se 

aproveitar todo o comprimento fibroso dos caules.  

A técnica seguinte, a ripada, consiste em separar a semente das 

palhas do linho, usando o ripo.  

Feito o ripanço, segue-se a curtimenta ou alagamento do linho que 

é uma operação indespensável para se obter a separação dos elementos 

fibrosos (têxteis) dos lenhosos, que consiste na dissolução ou 

transformação das substâncias que os aglutinam (a pectina), deixando 

livres os primeiros, que resistirão aos processos de fracturação, o que não 

acontece com os segundos que se deixarão fragmentar. Esse efeito 

obtém-se através dum processo fermentativo realizado por uma flora 

microbiana que existe nas palhas do linho e se desenvolve na humidade. 

A curtimenta pratica-se em águas paradas ou correntes. O período de 

tempo necessário à curtidura do linho varia, oscilando em média entre 6 

a 8 dias.  

Depois de concluída, o linho é retirado da água, e após a lavagem é 

levado a secar ao Sol, que pode ficar até cerca de 15 dias, podendo-se 

recolher logo que secar. 

A preparação das fibras do linho em vista à sua utilização têxtil 

consiste essencialmente na separação das fibras lenhosas e das fibras 

têxteis por meio da fracturação das primeiras e da subsequente limpeza 

das segundas dos fragmentos das palhas resultantes dessa fracturação, e 

a sua selecção em função do comprimento e finura que apresentam.  

A preparação do fio de linho, só em alguns casos, é realizada pela 

mesma pessoa que o tece. Deste processo constam as seguintes etapas: 
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- Maceração ou maçagem, tem lugar nos meses de Agosto a 

Outubro e consiste em bater o linho com o maço existindo igualmente 

engenhos que utilizam a força humana, animal ou hidráulica, apesar de 

pouco utilizados e divulgados;  

- Espadelada ou espadelagem, tem por objectivo libertar as fibras 

têxteis das partículas da parte lenhosa fracturada pela operação anterior 

(maceração). Os instrumentos específicos usados nesta operação são a 

espadela e o espadeladouro. Estas operações são realizadas com o tempo 

seco e quente; 

- Assedagem, constitui a última fase do processo de limpeza e 

separação das fibras no sedeiro, permitindo separar as fibras longas, do 

linho, das da estopa, mais curtas; 

- A fiação é feita pela roca e fuso mais tradicionais, pela roda de 

fiar ou por uma mesa de fiar eléctrica; 

- Ensarilhar, não é mais do que dispor o fio em meadas com a 

ajuda de um instrumento, o sarilho; 

- O branqueamento das fibras é realizada depois de se formarem 

meadas de fibra que são mergulhadas em potes de ferro com água a 

ferver.  À água pode adicionar-se sabão, cinza, ervas, limão, carolo de 

milho ou farinha de milho, para dar cor ou cheiro. Depois de mergulhado 

na água as fibras de linho são colocadas a corar ao sol; 

- Em alguns casos pode ser realizada a dobagem com a utilização 

da dobadoira, que consiste em formar os novelos; 

- Com recurso a um caneleiro o fio fica pronto a ser urdido. Depois 

de urdido o fio é colocado no tear. 
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A tecelagem, propriamente dita, começa pela preparação da 

urdidura. 

A técnica da urdidura consiste em preparar os fios no tear de modo 

a formar o que se designa por teia. A urdidura é feita com recurso a um 

instrumento chamado de urdideira, por onde passam os fios, separando-

os em duas séries e na disposição em que ficam no tear. Para esta tarefa 

colocam-se os novelos, fazendo-se passar as pontas destes fios através da 

espadilha. A urdidura depois de descarregada da urdideira é montada no 

tear. A preparação do fio para a trama do tecido é feito com a ajuda de 

um aparelho, o caneleiro. Montada a teia dá-se início à tecelagem. 

 

 Figura 13. Esquematização de todos os processos do ciclo do linho. 

 

 

7.  Peças Produzidas 

7.1 -   Tipologia das Peças Produzidas 

A tecelagem do Linho das Terras de Basto distingue-se de outros 

produtos de linho, nomeadamente de outras produções do norte do país, 

por algumas características particulares que diferenciam esta produção 
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em relação às demais e lhe conferem uma singularidade e identidade 

próprias, reflectidas nos padrões e no próprio tecido obtido. 

Quanto aos padrões utilizados, embora não exista um estudo 

pormenorizado, dos relatos levantados na região pode-se chegar aos 

seguintes padrões e técnicas utilizadas: o mantês (ou “manhês”) que 

podem ser de dois tipos, “olhos” e “bordões”, e o rifado ou puxado. É 

igualmente muito característico na tecelagem do Linho das Terras de 

Basto o recurso às baínhas abertas é às franjas. 

Para a elaboração do mantês é necessária a utilização de teares 

com mais de três liços e três premedeiras (correspondentes aos liços), 

pois são estes que permitem a elaboração do padrão que adorna o pano. 

O mantês de olhos podem ser quadrangulares ou rectangulares, 

enquanto os bordões são normalmente fileiras de realces. 

 

   

Figura 15. À esquerda o mantês de olho e à direita o mantês bordão. 

 

Para a elaboração do rifado ou puxado os teares apenas necessitam 

de dois liços e duas premedeiras, já que estas peças apenas auxiliam na 

elaboração do pano base. Os motivos que o ornamentam são criados no 
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momento da elaboração do pano através de uma técnica, que lhe dá o 

nome, que consiste em puxar as linhas com um instrumento afiado 

ficando este saliente do restante pano. Os motivos representados vão 

desde as flores, folhas, frutas, coroa-de-rei, até à representação de formas 

geométricas, tais como, quadrados, triângulos, círculos, losangos, etc. 

 

   

Figura 16. Exemplos de motivos de panos rifados ou puxados. 

 

As baínhas abertas constituem um trabalho em que, previamente, 

se retiram fios ao tecido numa dada direcção, paralela ao correr do 

trabalho e do modo como este se desenvolve.  

 

     

       

         

       
 

Figura 17. Exemplos de baínhas abertas. 
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As franjas não são mais que um modo de acabamento do pano que 

funciona como adorno suplementar criando uma mais valia na arte de 

tecelagem nas peças finais. Estas podem ser de vários formatos desde os 

mais simples aos mais complexos. 

 

     

Figura 18. Exemplos de franjas. 

 

Relativamente à variedade de peças produzidas identificam-se 

peças de carácter utilitário e decorativo, tais como, individuais ou panos 

de tabuleiro, tolhas de mesa, toalhas de mãos, lençóis e cobertas, centros 

de mesa, peças de vestuário. 

Torna-se mais oportuno abarcar no âmbito deste processo de 

certificação as peças produzidas mais respeitadoras das características 

tradicionais desta produção (ainda que possam ter sofrido 

alterações/adaptações ao longo dos tempos, partiram sempre das formas, 

funções e matrizes tradicionais, que estiveram na base da consolidação e 

afirmação desta produção artesanal). 

Quanto a peças criativas, fruto da imaginação e da capacidade 

técnica e estética da cada produtor, não nos parece haver aqui lugar à 

certificação, já que se tratam de trabalhos de inspiração individual, peças 

de autor, sem qualquer ligação ao vocabulário e gramática próprios 

definidos ao longo dos tempos para esta produção. No entanto, nada 

impede que alguma peça que tenha surgido fruto destes condicionalismos 
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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 da tecelagem de Linho das Terras de 

Basto. 

De seguida, listam-se as peças que reúnem as condições 

indespensáveis a uma futura certificação. É claro que a exigência de 

qualidade (técnica e estética) das peças deve ser factor igualmente a ter 

em conta numa eventual certificação. Não será passível de certificação 

uma peça cuja qualidade seja má ou duvidosa, já que este facto porá em 

causa a qualidade da própria produção artesanal. 

As peças mais características da tecelagem do Linho das Terras de 

Basto alvo de certificação são os individuais ou tabuleiros, os lençóis, as 

colchas/cobertas, toalhas de mão, tolhas de mesa e centros de mesa. 

Os individuais são peças utilizadas para colocar nas mesas durante 

as refeições, bem como, nos tabuleiros de servir. Este tipo de peça tem 

uma dimensão de aproximadamente de 40 x 50cm. 

 

   

Figura 19. Panos de tabuleiro ou individuais. 
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Os lençóis e as colchas são peças de cama com diversos tamanhos, 

sendo muito comum as de 220 x 200cm. 

 

   

Figura 20. À esquerda um lençol e à direita uma colcha. 

 

As toalhas de mão são peças de uso doméstico com vários 

tamanhos: 50 x 100cm, 60 x 120cm. 

 

 

Figura 21. Panos de mão. 

 

As toalhas de mesa e os centros de mesa são peças mais de 

decoração e de uso doméstico. Podem ser quadradas ou rectangulares de 

muitos tamanhos dependendo do tamanho da mesa (120 x 120cm, 150 x 

150cm, 200 x 150cm, 200 x 250cm). 
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Figura 22. Em cima tolhas de mesa e em baixo um centro de mesa. 

 

As peças utilizadas poderão ser de linho, estopa ou tomento, ou 

mistura destes. Hoje em dia os produtores previlegiam a utilização do 

algodão no entando a mesma não deverá ultrapassar os 25% do total das 

fibras para o caso do mantês e 50% para o caso dos rifados. 

 

 

Figura 23. Da esquerda para a direita novelos de tomento, estopa, linho e linho branqueado. 
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8. Condições de Inovação no Modo de Produção 

Hoje em dia com a aquisição de novos conhecimentos e tecnologias 

o cultivo do linho pode ser mais rentavél, desde a utilização de 

semeadores até à substituição da monda pelo tratamento com herbicidas. 

Relativamente à inovação dos produtos seria oportuno tentar 

trazer as peças produzidas para os dias de hoje, permitindo desta forma 

uma actualização da utilização das peças. Poderão ser criados novos 

motivos e aplicações, desde que não descaracterize o que é de tão 

genuíno neste tipo de tecelagem das Terras de Basto, a rusticidade das 

peças e os padrões utilizados. Contudo não serão de todo admitidas a 

utilização de outras cores nas peças além das tonalidades “naturais”. 
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