


















A ALDEIA-MILAGRE DE VISEU E A TECNOLOGIA DE 
PONTA DE VÁRZEA DE CALDE



No coração da freguesia de Calde, há uma aldeia-milagre, 
guardiã da cultura milenar do linho: Várzea. 



Terra de lavradores e tecedeiras, o quotidiano desta pequena 
comunidade esteve desde sempre ligado ao cultivo da terra. 



O CICLO DO LINHO
High-tech » Slow-tech



Semear o linho é na primavera, quando o sol espreita. Há que 
mondar o cultivo, quando as ervas daninhas crescem entre as 
regas. 



No verão, o linho é arrancado e reunido para a ripagem, para 
que seja desprovido de sementes e folhas.  



É levado para curtir no rio ou nos ribeiros da aldeia 



Depois de seco, é altura de maçar para que se partam as fibras 
do linho e perdurem as mais resistentes para o têxtil.   

Está pronto para tascar! Este é o momento em que se “soltam” 
dos caules as fibras do linho. 



O linho é sedado ou “penteado” para separar as fibras e 
comprimentos.

E é altura de fiar as maçarocas, ensarilhar as meadas e 
branquear o linho.  



Segue-se a dobagem do linho em novelos e a fase de urdir, de 
preparar o material para a tecelagem.  



Chega ao fim o ciclo do  linho, com a tecelagem artesanal. 



SEGREDOS NO FEMININO



Em Várzea de Calde, um grupo de 20 mulheres continua a 
trabalhar ativamente o linho. Dos 18 aos 83 anos. 

Está a nascer uma nova geração de “guardiãs” da arte do linho. 



A HOLDING INSTITUCIONAL



O Museu Etnográfico “Casa da Lavoura e Oficina do Linho”.



Recuperação de uma antiga casa de lavrador da aldeia de Várzea  
e levantamento de dados etnográficos da localidade. 



O Grupo de Cantares de Várzea de Calde e as artesãs da 
Cooperativa do linho são “guardãs” da cultura milenar do linho e 
património da aldeia. 





Teares em madeira, tradicionais, habitam a oficina do linho, 
instalada no Museu, onde as artesãs concebem os produtos. 





ESCALAR A CADEIA DE VALOR
O projeto de valorização do linho



Do linho de Várzea de Calde nasce em 2016 a obra “O Sudário”, da artista 

plástica Cristina Rodrigues.

CRIATIVIDADE



Internacionalização do linho artesanal, com a participação da obra na 

Bienal de Arte de Colombo, no Sri Lanka, e no Museu Naves Matadero, 

em Madrid. 

CRIATIVIDADE



Criação, em 2018, da marca oficial “Linho de Várzea de Calde”, por 
Cristina Rodrigues, a convite do Município de Viseu.

Um selo que sinaliza a origem e reconhece a qualidade dos produtos 
comercializados a partir do linho ancestral. 

A MARCA



Convite a artistas para conceção de peças contemporâneas e 

internacionalização da marca.

MERCHANDISING E NOVAS APLICAÇÕES



Peças de vestuário por Cristina Rodrigues, usando o linho como matéria-

prima. 

MERCHANDISING E NOVAS APLICAÇÕES



Inventariar o linho no Património Cultural Nacional.  

RECONHECIMENTO



Singularidade da aldeia-milagre, um destino por descobrir. 

VENDER 



Museu do Linho, a barragem, os típicos espigueiros, eiras, 
lagaretas, moinhos da aldeia e o “percurso natureza” pela 
Ribeira de Várzea. 

VENDER 


