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evar o melhor
de Viana aos quatro
cantos do mundo
O que têm em comum uma peregrina israelita, uma turista alemã, a população da cidade
mexicana de Zacatecas ou o Presidente da República? Todos se deixaram encantar pelo
Bordado de Viana, diariamente laborado e vendido na Casa Sandra.
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Bem no coração de Viana do Castelo, há uma casa de
bordados que protagonizou, ao longo de cinco décadas,
uma caminhada repleta de história e inovação, acompanhando o natural crescimento da própria cidade. Falamos da Casa Sandra, um estabelecimento hoje gerido
por Armando Pimenta (que trabalha desde meados dos
anos 1960 neste lugar que, em tempos remotos, chegou
a ser uma mercearia) e pela esposa, Conceição Pimenta
(oriunda de uma família que sempre conteve, nos genes,
a arte de bordar como ninguém).
Honrando a promessa de “nunca mudar a Sandra”
– para que jamais se perdesse o legado de uma loja
que já exportou o Bordado de Viana e outras peças de
artesanato para “os quatro cantos do mundo” – é com
afinco diário que Armando e Conceição Pimenta têm feito
da “qualidade” e da “inovação” dois grandes lemas. A
comprová-lo, bastará lembrar que foi graças à irreverente
visão da artesã minhota que nasceu “o Bordado de Viana
a cores”, pois esta é uma arte que pode reinventar-se,
mantendo, todavia, o respeito pela tradição. Assim sendo,
é garantido que todos os que visitem a Casa Sandra se
deixarão apaixonar pelas cores, texturas e formas de um
catálogo certificado, que comprova o carácter genuíno
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e a qualidade não apenas dos Bordados de Viana, mas
também dos tradicionais trajes da cidade.
Tamanho sentimento é, de resto, cada vez mais comum entre o público estrangeiro, ou não fosse Conceição
Pimenta a única artesã vianense apostada em marcar
presença, ano após ano, em feiras internacionais como a
FITUR. “Tenho um enorme amor por esta Casa, assim como
pela minha terra”, explica a bordadeira, antes de sublinhar
as especiais recordações que nutre pelo dia em que foi
convidada, pela Câmara Municipal de Viana do Castelo, a
participar na Folkloriada Mundial, um reputadíssimo evento
internacional dedicado ao folclore e ao artesanato, que
decorreu no México em 2016.
Escusado será dizer que o trabalho de Conceição
Pimenta e a beleza de uma tradição tão singular como o
Bordado de Viana, se demonstaram capazes de agradar
e encantar o mais multicultural e exigente dos públicos.
Atendendo a estes êxitos, foi com toda a naturalidade que
a Casa Sandra foi agraciada, já este ano, com a medalha
municipal de “Instituição de Mérito”, provando como, mais
do que um simples estabelecimento comercial, este é um
lugar que (re)cria e promove uma cultura, uma tradição e
uma arte que jamais se perderão no tempo.

