A perda progressiva do revestimento capilar e as alterações climáticas da
Terra, que passou por longos períodos de glaciação, levaram os nossos
antepassados pré-históricos a buscar no vestuário um meio fundamental
para o seu agasalho e sobrevivência.
Cobrindo-se primeiro de peles de animais, ajustadas entre si com fios
toscos, os homens passaram, depois, a produzir fios mais elaborados, de
origem vegetal e animal, e a tecer esses fios, com vista à produção de peças
de vestuário e outros artefactos.
Com

o aparecimento das primeiras civilizações e o aperfeiçoamento das

técnicas, o vestuário ultrapassou a sua função protectora, e transformou-se em adorno e meio de diferenciação do estatuto social.

Actualmente, as indústrias de produção de têxteis, de vestuário, a moda
e outras actividades com estas relacionadas, constituem uma parte significativa da actividade económica e ocupam milhões de pessoas em todo
o mundo.

OS TÊXTEIS E O
VESTUáRIO NO ESPAÇO
GRANDOLENSE
Embora não tenham sido encontrados elementos que permitam assegurar que as comunidades pré-históricas que habitaram o território
grandolense produzissem têxteis e vestuário, há fortes probabilidades
de que isso tenha sucedido.
Essa produção, deve-se ter acentuado durante o período Romano, com
a fixação de comunidades, mais ou menos numerosas, em Tróia, Cerrado do Castelo, Minas da Caveira, Lousal, Anisa e S. Mamede do Sadão.
Na sequência do povoamento medieval que se seguiu à Reconquista
e, após a criação da Comenda (cerca de 1385), e do Concelho (1544),
surgiram em Grândola várias actividades relacionadas com a produção
de tecidos e vestuário.
No século XVI, deve ter aumentado a produção do linho e da lã, e
o aumento do número de artesãos levou o Município a regulamentar
a sua actividade, e a eleger juízes para avaliar as competências das
tecedeiras, dos alfaiates e dos pisoeiros.
Se bem que a produção têxtil no concelho de Grândola nunca tenha
atingido dimensão nacional, ela constituiu, ainda assim, uma actividade importante, que ocupou, até ao século XX, muitas centenas de
pessoas, nomeadamente mulheres.

O LINHO
O linho é uma planta herbácea composta por uma
substância lenhosa, no interior, e uma fibrosa, no
exterior, da qual se extraem as fibras utilizadas na
fabricação de tecidos.
Em Portugal, cultivavam-se, sobretudo, linhos
indígenas, especialmente das variedades: galego,
mourisco e riga nacional.
O galego e o riga nacional necessitam de terras frescas
e húmidas, sendo semeados em Abril ou em princípios
de Maio, e colhendo-se em Junho. O mourisco adaptase a terrenos argilosos, compactos ou pobres, e é uma
variedade de Inverno, que se semeia entre Outubro e
Novembro, e se colhe em Maio.

Arranque

1O linho deve ser apanhado antes do
amadurecimento completo das cápsulas,
para que as fibras não fiquem moles, e
arrancado pela raiz, para que se aproveite
todo o comprimento do caule.

Ripagem

2A separação da semente do linho pode ser
efectuada através de secagem ao sol ou de
um ripador, sendo que, neste caso, a planta é
passada por entre os seus dentes, permitindo
que a baganha se solte.

Alagamento

Linho em flor
Plantação de linho

3Seguidamente, efectua-se a curtimenta
ou alagamento, que consiste em colocar
o linho em água parada ou corrente, entre
6 a 8 dias, no fim dos quais é retirado e
colocado a secar.
Esta operação é fundamental para a
separação dos elementos fibrosos (têxteis),
dos lenhosos.
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Maçagem

4A fase seguinte é a maçagem, que consiste
em bater o linho com um maço de madeira
rija e pesada, sobre uma laje ampla e lisa – o
maçadoiro.

Assedagem

7Após a espadelagem, segue-se a
assedagem, que permite efectuar a limpeza
e a separação das fibras longas das mais
curtas (estopa).

Espadelagem

Gramagem

5Segue-se a operação da gramagem, que
consiste em aplicar sucessivas pancadas no
linho, ao mesmo tempo que se vai puxando.
Esta operação tem por finalidade a limpeza
das arestas e das fibras frágeis e curtas.

6Para libertar as fibras têxteis das palhas
fragmentadas e das fibras grosseiras,
utiliza-se uma espadela e um espadeladouro
ou cortiço.
Esta actividade é exercida quase exclusivamente por mulheres.

Restelo

8Parte residual do linho, composta de fibras,
grosseiras e curtas, a estopa necessita de
tratamento prévio para poder ser tecida. A
preparação é feita com o restelo.

Fiação com roca e fuso

9Depois de passado no sedeiro, o linho está
pronto para ser fiado, utilizando-se para
o efeito a roca, que serve de suporte ao
linho (manelo).
A mecha de fibras enrola-se no fuso, com o
auxílio dos dedos.
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Fiação com roda de fiar

Sarilho

10A fiação também se pode efectuar com
a roda de fiar.

11As maçarocas
obtidas, através
destas técnicas, são
depois transformadas em meadas,
com a ajuda do
sarilho.

Branqueamento do linho

Transformação das meadas em novelos

12Tradicionalmente, passava-se à fase de branqueamento com a
feitura da barrela, que consistia em colocar água a ferver e cinza
sobre as meadas, que estavam no interior do barreleiro.
Destinado à urdidura da teia e à trama, o fio é convertido em novelos,
com o uso da dobadoira.
Uma vez transformado em novelos, o linho encontra-se pronto
para a urdidura, que é colocada no tear, tendo início o processo
de tecelagem.

Preparação da urdidura
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A LÃ
A matéria-prima designada por lã é constituída pela
cobertura fibrosa da ovelha. Os pêlos que a formam
crescem da epiderme do animal, são mais ou menos
curtos, finos e ondulados, e diferem entre si pela finura
e comprimento.
Há diferenças na lã das diversas raças de ovinos (a
mais fina provém de carneiros de raça merina), e nas
diferentes zonas de um mesmo velo, isto é, no conjunto
fibroso retirado do animal.

TOSQUIA

Tosquia efectuada com tesoura mecânica

PREPARAÇÃO DA

Tosquia efectuada com tesoura manual

1A lã é retirada das ovelhas através da
tosquia, efectuada nos animais vivos com
tesouras manuais ou eléctricas, entre os
meses de Abril e Junho.
O peso da lã de um velo de carneiro merino
é de 2,5 a 5 Kg; no caso de outras raças é de
apenas 1 a 2 Kg.

2Após a tosquia procede-se à separação ou escolha dos
diversos tipos de lã, tendo em conta a cor, finura, comprimento
e elasticidade.

Escolha e enfardamento

Tosquia § Escolha e enfardamento

PREPARAÇÃO DA

6A elaboração de novelos a partir de meadas
(dobar), é obtida com a utilização da dobadoira. Com estes torna-se mais fácil a execução
da urdidura e da trama.

3À selecção da lã, segue-se a lavagem, efectuada com água morna e sabão, com o objectivo de lhe retirar a gordura e as impurezas.
Com a finalidade de completar a limpeza e o
destrinçamento das fibras, e permitir a formação de uma pasta homogénea, é executada a
operação designada por cardagem.
Nesta operação, utilizam-se duas escovas
com fios de aço denominadas “cardas”, que
são movimentadas manualmente em sentidos opostos, para provocar o desenriçamento
das fibras e preparar a lã para
ser fiada.
4Posteriormente, a lã é transformada em fio, através de
um processo manual em que se emprega
o fuso, ou mecânico, em que é utilizada a
roda de fiar.
Nesta operação, a mulher, com uma das
mãos, torce a fibra entre os dedos, e com a
outra pega no fuso, fazendo-o girar de forma
a que a fibra se transforme em fio e fique
envolto naquele.
5Depois de obtido, o fio é disposto em meadas com o auxílio do sarilho, constituído
por uma haste de madeira com dois braços
atravessados em cada extremo, em posição
desencontrada.

7A fase de tecelagem, entendida como a
produção do tecido, compreende uma série
de etapas prévias: preparação da urdidura,
preparação da trama, e a sua colocação
no tear.
A urdidura é uma operação complexa e demorada, que consiste na organização de conjuntos de fios, de acordo com a disposição
necessária à tecelagem
O fio, para a realização da trama, é enrolado nas canelas com a ajuda dos caneleiros,
e estas são posteriormente colocadas nas
lançadeiras, dando-se em seguida início à
feitura do tecido.

Fiação

Meada

Novelos

Preparação da Urdidura

Lançadeira

Caneleiro

Dobagem da lã
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A SEDA
A seda é constituída pelos filamentos contínuos
retirados do casulo do bicho-da-seda (Bombyx
mori), insecto nativo do Norte da China, que se
alimenta de folhas, e passa por diversas fases
evolutivas (metamorfoses).

PREPARAÇÃO DA
Na sua fase de lagarta, o bicho-da-seda alimenta-se de
folhas de amoreira, cresce, e segrega um casulo onde se

envolve e se transforma em crisálida e depois em mariposa.

É a partir desse casulo fibroso que se produz a seda.

1Para que não se quebrem os filamentos do
casulo, é necessário matar a crisálida que se
encontra no seu interior, pois, caso a mariposa o perfurasse, danificá-lo-ia, e torná-lo-ia
impróprio para a obtenção da seda.
Nesta operação, os casulos são colocados ao
sol e mergulhados em água quente, o que,
além de provocar a morte das crisálidas,
amolece a cola que liga os filamentos.

a

b

2Captadas com ajuda de ramos de carqueja
ou por outros processos, as fibras são, posteriormente, enroladas no sarilho para se
converterem em meadas, que, por sua vez
são lavadas e coradas até perderem a rigidez
e a tonalidade amarela.
c

3Só após estas operações os fios se encontram prontos para serem tecidos.
Originária da China, que conservou o monopólio da sua produção durante mais de
3000 anos, a sericultura foi introduzida na
Península Ibérica pelos árabes, no século VIII.
Em Portugal, a indústria da seda só alcançou alguma relevância no século XVIII, em
resultado da política têxtil do Marquez de
Pombal, que emitiu algumas medidas que, em
Grândola tiveram principalmente reflexos, na
plantação de amoreiras.
Actualmente a produção de seda natural é
menos significativa, devido ao elevado custo produtivo e à sua substituição pela seda
artificial.

d

e

f

a) Colocação dos casulos ao sol, b) Colocação dos casulos em água quente, c) Feitura das meadas,
d) Meada de seda, e) Dobagem, f) Tecelagem

O ALGODÃO
O algodão é uma fibra vegetal, de cor branca
ou esbranquiçada, obtida dos frutos de algumas
espécies do algodoeiro, do gênero Gossypium,
(família Malvaceae), de entre as quais são
aproveitadas, em maior escala, quatro espécies
para a confecção de tecidos e outros produtos.

Do desenvolvimento do ovário do algodoeiro resulta uma cápsula,
onde se encontram as sementes, na periferia das quais crescem as
fibras. Quando atingem a maturação, as cápsulas estalam, e o
algodão torna-se visível, procedendo-se, então, à sua colheita
(manual ou mecânica).
Segue-se o descaroçamento, sendo necessários cerca de três quilos
de caroço, para se obter um quilo de fibra de algodão.
Depois de comprimido em fardos (com o peso aproximado de
duzentos quilos), o algodão é conduzido para as indústrias de
transformação.

PREPARAÇÃO DO

Na sua transformação em tecidos e outros
produtos, o algodão passa por diversos equipamentos e operações, com destaque para
os seguintes:
1No abridor/batedor, o algodão é limpo e
transformado num rolo designado por manta.

a

b

c

PREPARAÇÃO DO

2Na carda, as fibras são limpas, individualizadas e transformadas
em fita.
3No laminador, as fibras são estiradas, paralelizadas e, eventualmente, misturadas com outras fibras.

d

4Para extrair as fibras curtas e outras impurezas, o algodão é
submetido a uma máquina penteadeira.
5Na torce, o algodão é torcido, estirado e bobinado.
6No equipamento designado por contínuo, o algodão é novamente
estirado, torcido e bobinado, e reduzido a fio.
Terminadas estas operações, o algodão está pronto para as várias
utilizações, nomeadamente a sua transformação em tecidos.
e

O algodão, usado em alguns países dos continentes americano e
asiático, a partir de 2700 a.C., não consta entre as matérias-primas
utilizadas pelas tecedeiras grandolenses.
Não obstante algumas experiências feitas no Algarve e Alentejo, não
existe produção de algodão em Portugal, e, entre os principais produtores, encontram-se a China, os Estados Unidos, a Índia, o Paquistão,
o Brasil, a Turquia, a Austrália, a Grécia, Angola e Moçambique.

f

a) Abridor/Batedor (1936)
b) Manta
c) Carda (1959)
d) Fita
e) Laminador (1950)
f) Penteadeira (1952)
g) Torce (1954)
g

h

h) Continuo (1954)
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Urdideira - 1920
Museu da Indústria Têxtil

Tear Mecânico - 1937
Museu da Indústria Têxtil

O TINGIMENTO

Tingimento é o processo químico da modificação da cor das
fibras têxteis, obtida através da aplicação de matérias corantes,
de modo a provocar uma modificação físico-química, de forma
que a luz reflectida provoque uma percepção de cor.
Os produtos que provocam estas modificações
variam de artigo para artigo, e são compostos
orgânicos capazes de colorir o substrato têxtil ou
não têxtil, de forma que a cor seja relativamente
sólida à luz e a tratamentos húmidos.
No processo tradicional de tingimento, eram
utilizados corantes naturais, de molde a obter-se
uma gama muito variada de cores.
De entre os corantes utilizados, são de referir:
- O açafrão e as folhas de videira para produzir
o amarelo;
- A raiz de garança para o vermelho;
- O índigo e o anil para o azul;
- A noz e as castanhas para o castanho.
As outras cores eram conseguidas a partir da
mistura destas cores primárias.
Com a introdução dos corantes sintéticos, o
processo de tingimento tornou-se mais rápido
e menos oneroso, o que conduziu ao gradual
abandono dos corantes naturais.

OS PISÕES
Utilizando a água corrente como força motriz e funcionando muitas vezes junto dos moinhos, os pisões eram
engenhos artesanais, pesados e toscos, feitos essencialmente de madeira, e que tinham por função a melhoria
da textura dos tecidos caseiros de lã, (buréis, mantas e cobertores), tecidos em teares manuais.

O ajeitar do tecido na tina

O virar do tecido

O enrolar do tecido

Para se atingir este objectivo, os tecidos eram
molhados e batidos fortemente (apisoados),
para se lhes amalgamar as fibras, apertar a
trama e a teia, e transformá-los numa espécie
de pasta feltrosa, homogénea, mais espessa e
forte. Essa função, que chegou a ser realizada
com os pés e com maços manuais, foi alterada na Idade Média, com o aparecimento dos
pisões mecânicos.
Se bem que nem todos fossem iguais, os pisões eram, em regra, constituídos por uma
roda motriz montada num eixo, ao qual estavam fixas duas palas perpendiculares, e por
dois martelos ou malhos, suspensos de uma
armação e accionados pelas palas que, no
girar do eixo, eram levantadas à vez.
Dispunham, ainda, de uma tina, onde se colocavam os tecidos e se deitava a água e os ingredientes da lavagem, e onde os martelos os
pisoavam, uma caldeira para aquecer água,
calhas de condução e mesas e sarilhos para
dobrar os panos.

Ruínas do moinho e pisão da Piteira

OS PISÕES
no espaço grandolense
Embora se reporte a 1513 a mais remota notícia sobre a existência de
um pisão em Pero Gaita, na ribeira da Anisa, é possível que o primeiro
tenha surgido no espaço grandolense durante o século XV,
Na Carta de Vila (de 1544), há referências à ribeira do Pisão, ao Açude
do Pisão Bravo, e em documentos posteriores vêm mencionados o pisão do Freixo, o moinho do Pisão, e os pisões de Mascarenhas, Piteira,
Água D’el Rei e Água Travessa.
Em 21 de Outubro de 1570, foi aprovada na Câmara de Grândola uma
postura sobre os preços dos pisoeiros e dos transportadores de panos,
que antecedeu a publicação do primeiro regimento nacional sobre a
actividade têxtil (de 1573, no reinado de D. Sebastião).
Com o número de tecedeiras, aumentou o número de pisões e, no primeiro quartel do século XVII, foi eleito Iliseu Jorge para juiz do ofício
dos pisoeiros.
Considerando que um pisão podia assegurar o apisoamento de tecidos
de cerca de 20 tecedeiras, calcula-se que, entre os séculos XVI e XIX,
tivessem funcionado no espaço grandolense (sem contar Melides), entre três e seis pisões em permanência.
Ruínas do moinho e pisão de Pero Gaita

AS FIBRAS TÊXTEIS QUÍMICAS
Além das fibras naturais, as únicas utilizadas durante alguns milénios, o Homem, logo que os
seus conhecimentos e técnicas atingiram o necessário desenvolvimento, passou a fabricar e
utilizar fibras químicas, de carácter artificial e sintético.
Actualmente, uma grande parte das fibras utilizadas pelo mercado é de origem química, o que,
a par com as fibras naturais, permite uma enorme gama de combinações e aplicações, e de
respostas à enorme variedade de produtos e dos gostos dos consumidores.

BREVE RESENHA DAS FIBRAS QUÍMICAS E DAS SUAS APLICAÇÕES

DESIGNAÇÃO

APLICAÇÕES
Acetato

FIBRAS TÊXTEIS QUÍMICAS

FIBRAS ARTIFICIAIS

SÃO FIBRAS QUE NÃO SE ENCONTRAM PRONTAS A

São produzidas pelo

SEREM RETIRADAS DA NATUREZA, SÃO OBTIDAS A

homem e utilizam

PARTIR DE POLÍMEROS QUE NO FINAL SÃO MOLDADOS
EM FORMA DE FILAMENTO.

como matéria-prima
produtos da natureza,
de que é exemplo

Vestuário, forros, têxteis para o lar, tapetes, guarda-chuvas, filtros de grande absorção.

Cupro

Vestuário feminino, tecidos de decoração.

Lyocell

Vestuário, bordados, acolchoados, jeans e outros.

Modal

Vestuário de proteção, lingerie, tecidos para a casa e decoração.

Viscose

Vestuário, artigos decorativos.

Acrilica

Vestuário (malhas exteriores de homem e senhora, tecidos de agasalho, peúgas de homem), têxteis para o lar (cobertores, cortinas, decorações, veludos, tapetes, alcatifas).

Aramida

Cintos de segurança, cordas, construções aeronáuticas e coletes à prova de bala e na fabricação de alguns modelos de raquetes de ténis.

a celulose.

FIBRAS SINTÉTICAS
São fibras produzidas
pelo homem e utilizam
como matéria-prima
produtos da indústria

Clorofibra
Elastano “Lycra”

Fraldas para bebé.
Vestuário desportivo, fatos de banho, fitas elásticas para roupa interior, leggings, meias, camisas, calça, lingerie, meias de compressão, compressas médicas, fraldas.

petroquímica.
Modacrilica
Poliamida “Nylon”

Policloroeteno (PVC)

Polietileno
Poliéster

Poliestireno

Polipropileno
Politetrafluoretileno
“Teflon”

Poliuretano

Vestuário e equipamentos com resistência a altas temperaturas e com boa resistência mecânica.
Vestuário (meias de senhora e peúgas, acolchoados contra o frio, malhas interiores, lingerie, fatos de banho, blusas e camisas) têxteis para o lar (roupa de cama em países frios,
cortinados, alcatifas, artigos industriais (correias, cintos, velas para barcos, cordas).
Tubagens e acessórios, janelas, portas, móveis, electrodomésticos, tapeçarias, brinquedos, garrafas, boiões, filmes para embalagem.

Artigos industriais (cordas, cordéis, sacarias, fios de pesca, ráfias sintéticas).
Vestuário de homem (calças e camisas), vestuário exterior de senhora (tecidos de malhas, vestuário desportivo, fatos de banho), têxteis para o lar (lençóis), artigos industriais
(linhas de coser, fitas, correias, velas para barcos, enchimentos para artigos de agasalho, edredons, enchimentos).
Artigos de baixo custo descartáveis, peças de máquinas ou automóveis, gabinetes de rádios e TV, grades de ar condicionado, peças internas e externas de eletrodomésticos
e aparelhos electrónicos, circuladores de ar, ventiladores e exaustores. utensílios domésticos, brinquedos, protectores de equipamentos, isolantes térmicos, pranchas
para flutuação.
Artigos industriais (cordas cordéis, sacaria, telas industriais, carpetes, alcatifas).
Aplicações industriais (isolamentos de altas temperaturas).

Tecidos e malhas elásticas destinadas a fatos de banho, cintas, collants.

mundo

ASPECTOS DA CRONOLOGIA DOS TÊXTEIS
c. 34.000 a.C.

Arqueólogos encontraram fibras de linho
selvagem com cerca de
36 mil anos, na caverna
de Dzuduana, Geórgia.

c. 10.000 a.C. até cerca
de 4.000 a.C.

Durante o Neolítico já
se fazia uso da fibra da
lã, para a fabricação de
têxteis.

c. 5.800 a.C.

Numa gruta no México
encontraram-se restos
de tecidos de algodão
com cerca de 7.800
anos.

c. 5.000 a.C.

No Egipto foram encontrados fragmentos de
tecido de linho e fusos
em jazidas do Neolítico. A complexidade
do têxtil encontrado
pressupõe que a tecelagem desta fibra já era
efectuada num período
anterior.

c. 2.700 a.C.

A seda era utilizada,
na China, para fins
têxteis, há pelos menos
4700 anos.

1889

No século XIX Hilaire
Chardonnet produziu a
primeira seda artificial.

1935

O químico americano
Wallace H. Carothers,
no século XX, fabricou
a primeira fibra sintética o nylon.

portugal

ASPECTOS DA CRONOLOGIA DOS TÊXTEIS

c. 5.000 a.C.

Durante o Neolítico já
se fazia uso da fibra da
lã, para a fabricação
de têxteis

c. 2.500 a.C.

Em Portugal a
utilização do linho está
documentada desde
a Pré-História. Foram
encontradas em jazidas
cápsulas de linhaça e
farrapos de linho com
cerca 4.500 anos.

Século XVII

Dom Luís de Meneses
apoiou a produção
de seda, com a plantação de amoreiras e
incentivo à criação dos
bichos-da-seda.

Século XVIII

1845

O algodão já era conhecido no Ocidente na
época Greco-Romana,
e apareceu em Portugal
nos finais do século
XVIII com o carácter
de uma fibra têxtil
importante, barata e de
fácil manipulação.
Foi fundada a Fábrica
de Fiação e Tecidos
de Torres Novas, no
entanto a indústria
não alterou o quadro
tradicional da cultura e
transformação do linho.

Animais

Vegetais

Minerais
CRISOTILA

ALPACA
ABACÁ

ANGORÁ

ALGODÃO
CROCIDOLITA

CABRA

CÂNHAMO

CAROÁ

FIBRA DE BASALTO

CAMELO
COCO
CABRA CAXEMIRA
GIESTA

CATGUT
JUTA

COELHO

OVELHA

LINHO

MALVA

PAINA
LAMA

PHORMIUM
MOHAIR
RÁFIA
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