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a arte de trabalhar o Ferro

Na história da humanidade, o ferro é um dos seus elementos chave. Arqueologicamente o tempo é orga-
nizado de acordo com a tecnologia dominante: inicialmente a pedra, depois os metais (destes primeiro o 
cobre, depois o bronze e, por fim, o ferro).

O uso do ferro foi assim um factor essencial para o aperfeiçoamento dos instrumentos e técnicas usados 
na guerra e na agricultura, o que fez surgir um ofício especializado: o de ferreiro. 

O ferro começou por ser transformado, nas imediações das minas onde era extraído, só muito mais tarde, 
a profissão de ferreiro se separou da extracção e da preparação do metal em bruto.

As oficinas do ferreiro “Tendas”, termo que vem ainda da Idade Média, ganharam muita importância nos 
tempos em que a agricultura era a base da sobrevivência das comunidades rurais. Neste contexto, o fer-
reiro realizava todo o tipo de alfaias necessárias à lavoura: arados, charruas, foices, etc. 

Quase todo o trabalho agrícola dependia da ajuda de animais (burros, mulas, machos, éguas e cavalos) que 
exigiam o contributo do ferreiro, pois era comum ser este a fazer as ferraduras na sua forja e ferrar os 
animais, acumulando as suas funções à de ferrador.

Além dos domínios da agricultura e da guerra, há ainda a salientar o papel do ferreiro no domínio da 
construção e como complemento a muitas outras actividades económicas, como a moagem, por exemplo, 
ou simplesmente como produtor de objectos do quotidiano doméstico, como camas, lavatórios, etc.
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o CarÁCter Universal do Ferreiro

A arte da forja é, na maior parte das vezes, legada 
de pais para filhos. Contudo, muito mais do que 
uma herança familiar é também uma herança so-
cial. Tida outrora como uma arte indispensável e de 
grande prestígio sem a qual o ciclo agrícola não se 
completaria. 

O ferreiro teve assim, desde sempre uma função 
importante na sociedade rural. Como era uma pes-
soa socialmente conhecida, a sua figura impunha-
se pois o seu trabalho implicava força, controlo do 
fogo e audácia. Ganhou saber e prestígio, dignifi-
cou a sua profissão. O seu carácter universal, se-
gundo o mito que se criou à sua volta, era o de um 
homem forte, heróico, generoso e popular. 

Na indumentária do ferreiro sobressai o avental de 
carneira de peitilho, com presilhas e preso à cin-
tura com correia e fivela. Este avental tinha por 
função proteger o seu corpo do calor da forja e de 
eventuais queimaduras.
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a Utilização do Ferro

O metal que mais oxida e se decompõe é o ferro, pela demora na terra sobretudo em humidade, por isso a 
maioria dos objectos de ferro antigos foram destruídos pela ferrugem.

É muito grande a utilização do ferro. Usa-se no fabrico de variados objectos, principalmente nas alfaias 
agrícolas: charruas, ferraduras, balanças, foices, ferros de arado, forquilhas, picaretas, piques, enxadas, 
cavadeiras, sachos, pás, objectos para as lareiras, ferrolhos, aldrabas e tantas mais.

O Mestre Chico dedicou-se muito ao fabrico de balanças de vara, constituídas por uma caixa, uma haste 
com a marcação das várias unidades de massa e o respectivo pilão, o peso que se desloca na haste até 
equilibrar a balança. A fase final da feitura da balança era muito minuciosa pois exigia um trabalho de 
aferição muito rigoroso. O Senhor Francisco, em cada balança que fazia, tinha o cuidado de a numerar e 
gravar numa das extremidades do braço da mesma, as iniciais do seu nome.

A procura deste instrumento era enorme e hoje encontram-se espalhadas por muitas zonas do meio rural 
do Algarve e por esse Alentejo fora. 
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a tenda oU oFiCina do Ferreiro

FOLE: Peça importantíssima ligada à forja, indispensável na oficina do Ferreiro. Feita de madeira e 
cabedal com uma biqueira de ferro que entra no algaravio. A parte dianteira fica encostada a uma das 
paredes da forja, «forno» e, através do algaravio, entra por um buraco que comunica com o lugar onde arde 
o carvão de pedra. A parte de trás fica segura em dois paus fixos no chão onde é enfiado um ferro do fole 
com uma travessa em cruz. Na extremidade dianteira duma das travessas existe uma corrente de ferro que 
termina numa argola que é agarrada com uma mão pela pessoa que toca o fole. Na outra extremidade fica 
outra corrente e, quando uma sobe, desce a outra, dando-se assim o movimento ao fole. Na parte inferior 
deste existe uma válvula de madeira fixa com cabedal por onde entra o ar que, graças aos movimentos do 
fole, vai sair pelo algaravio para ir soprar o lume.

BiGORNA: utensílio de ferro com duas pontas em bico e com um espigão que entra num buraco 
existente num banco de madeira e que é utilizada para o ferreiro malhar o ferro.

CAVALETE: utensílio idêntico à bigorna mas que, em vez de espigão, tem uma base de ferro que encaixa 
num espigão existente a meio da superfície do banco.

SÁFARA OU SAFRA: o mesmo que o cavalete.

BANCADA: espécie de mesa comprida, colocada junto de uma parede da oficina onde estão fixos os 
tornos e berbequins e onde se encontram as limas, as brocas de aço e outros objectos necessários ao ofício 
do ferreiro.

Em Portugal trabalhou-se o ferro desde muito cedo. No séc. XVI o ferreiro trabalhava na sua «tenda».  
O Mestre Chico ainda tinha o hábito de chamar de tenda ao seu local de trabalho.

A tenda do ferreiro era composta, essencialmente, pelos seguintes elementos:
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TORNO: instrumento destinado a segurar o ferro ou objectos para serem limados. A balança de vara 
tinha de ser limada, por isso a respectiva caixa era presa no torno para ficar segura e se poder proceder  
a esse trabalho.

TORNO DE BANCADA: Ferramenta destinada a segurar os objectos que se desejavam trabalhar, por 
exemplo: limar qualquer objecto, fazer as cabeças dos parafusos, dobrar ferro, etc.

BERBEqUim mANUAL: instrumento destinado a furar ferro onde eram encaixadas as brocas de aço 
de diversas espessuras.

PiLÃO: pequeno depósito de água onde o mestre fazia a têmpera e arrefecia as tenazes.

BANCO: utensílio de madeira destinado a picar as foices, com o comprimento aproximado de 1m e 30cm 
de largura, onde o ferreiro se sentava colocando uma perna de cada lado e apoiando os pés nos estribos 
ligados a um sistema de tiras de cabedal que prendiam as foices numa armação de madeira e ferro situada 
numa das extremidades do banco.

«Picar» as foices era dar-lhes o corte (tipo serra) para cujo trabalho o mestre usava um cinzel e um  
martelo apropriado.

REBOLOS: cilindros de pedra com uma altura aproximada de 15cm cujas bases tinham uns 70cm de 
diâmetro. Eram colocados na posição vertical com a parte inferior em contacto com a água existente  
num recipiente.

Eram atravessados por um eixo de ferro ligado a um sistema de pedais que o mestre movimentava com um 
pé, imprimindo-lhes um movimento circular e assim amolar as foices. Havia um rebolo especial (de es-
meril) destinado a dar o corte a objectos de metal mais sensíveis: facas, tesouras, etc.
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a oFiCina do Perreiro
Os registos da existência de forjas na aldeia do Pereiro perdem-se no tempo. Esta oficina conheceu como 
último ferreiro Francisco Romba, conhecido por Mestre Chico. Aqui trabalhou, desde o início da década de 40 
do século XX, durante cerca de 30 anos, transferindo-se então para outra oficina no Pereiro que oferecia 
melhores condições. Desde então, este espaço perdeu a sua função de forja, tendo sido usado durante algum 
tempo como armazém e loja de roupa.

Nesta oficina, como em todas as outras do Nordeste Algarvio, o dia de trabalho começava de madrugada e 
prolongava-se até ao pôr-do-Sol. O barulho dos malhos soava como música, marcando o ritmo e animando a 
aldeia. 

O trabalho regia-se pelo ciclo agrícola: no Outono e Inverno preparavam-se e amanhavam-se as alfaias para 
a preparação da terra e para as sementeiras (sobretudo arados e charruas); no final do Verão e até à Primav-
era fabricavam-se as foices para as colheitas. Durante todo o ano, Mestre Chico fabricava ferraduras e ferrava 
animais, fazia balanças de varas, que eram famosas em todo o Algarve e Alentejo, e fabricava inúmeros ar-
tefactos e objectos de uso quotidiano.

Ocasionalmente, Mestre Chico também era procurado pelos rapazes da aldeia para que lhes fizesse anéis de 
ferradura, com os quais presenteavam as moças, como um símbolo de amor e de comprometimento.

No espaço da oficina, os sentidos não poderão já ser despertos pelo cheiro do carvão nem do ferro em brasa, 
nem pelo calor, nem pelo som dos malhos. Contudo invocando a lembrança do local e de quem aqui tra-
balhou, homenageia-se o passado e um ofício em extinção, contribuindo para que, pela memória, se pre-
servem no futuro.
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a oFiCina do Ferreiro  
e o Convívio soCial da Forja

a vertente teraPêUtiCa da Forja
Conta-se que os fumos libertados na forja onde ardia o carvão de pedra eram benéficos para as pessoas que 
sofriam de tosse convulsa. Estas, ao inalarem o referido fumo melhoravam muito ou até se curava desse mal.

Sabe-se que a ingestão de água férrea também tem efeitos terapêuticos. Alguns ferreiros tinham o hábito de 
colocarem um ferro incandescente (ferro em brasa) num recipiente com águap ara a tornarem férrea.

Também era comum o ferreiro ser procurado por quem sofria de Zona – o cobrão ou cobro como era popular-
mente designada. Derretendo-se uma porção de grãos de trigo com um ferro em brasa, extraia-se um óleo 
que, esfregado na pele afectada, ajudava ao tratamento da doença.

A oficina do ferreiro, para além de ser um local de trabalho onde o mestre, operários e aprendizes não tinham 
mãos a medir para dar resposta às solicitações de então, quando a actividade agrícola era ainda uma reali-
dade nos meios rurais, teve também uma componente muito importante no aspecto social. Aqui se juntavam 
homens que, a maior parte das vezes por causa das intempéries em certos dias de inverno, procurando o 
ambiente quente da forja, conversavam da sua vida quotidiana. O mestre Chico assinava jornais e, no ambi-
ente da oficina, muitas notícias eram lidas e comentadas, cada uma à sua maneira. Por isso, a oficina foi 
sempre um espaço animado onde o burburinho normal quebrava a monotonia própria da vida de então 
nestes meios.

Eram pessoas que chegavam com os seus animais para serem ferrados ou transportando as alfaias para serem 
«amanhadas», outras vezes eram camiões que traziam ferro ou carvão para ser utilizado na forja, enfim, era 
um vaivém de pessoas e animais de manhã até quase ao pôr-do-Sol.
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o som dos malhos

O mestre, normalmente, trabalha com o seu ajudante quando malha o ferro. O mestre coloca-se junto à  
bigorna no local mais perto da forja e o ajudante no lado oposto, do outro lado da bigorna.

O mestre segura o martelo com uma das mãos e com a outra mão segura a tenaz que prende a peça de ferro 
que estão a trabalhar. O ajudante agarra o malho com ambas as mãos de uma forma bastante ritmada vão 
ambos batendo o ferro, um de cada vez e, sempre que o mestre tem de virar o ferro com a tenaz, bate com 
o martelo na safra ou bigorna uma ou mais vezes. O ajudante vai fazendo a mesma coisa quando o mestre 
tem o martelo no ar.

Quem reparar neste movimento, ao mesmo tempo ritmado e sincronizado, verá que este trabalho exige ex-
periência e perícia, quer da parte do mestre, quer do ajudante. Este som característico é bastante interes-
sante e consegue ser ouvido ao longe devido a um orifício existente no malho.
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instrUmentos e objeCtos  
Feitos na oFiCina do Ferreiro

Charruas

Ferros de arado

Tenazes

Cangas

Canzis

Balança de Vara

Ferraduras

Foices

Cangalhas

Cavadeiras

Enxadas

Picaretas

Sachos

Ancinhos

Martelos: 
De bola, pena, orelhas, 
ferreiro.

Malhos

Marretas

Talhadeiras

Palancas

Barrenas

Canudos

Trempes

Triângulos

Grelhas

Estancas

Argolas para as cilhas 
de burro

Dobadeiras

Fusos

Camas

Lavatórios

Portas

Janelas

Grades

Ferramentas para: 
Sapateiro, carpinteiro, 
abegão, ferrador e 
ferreiro
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objeCtos Para Uso Caseiro

TREmPES: Objecto de ferro com um arco circular e com três pés para colocar sobre o fogo de lenha e 
sobre a qual se colocava uma panela ou tacho.

CANUDOS: objecto feito com um tubo de ferro cilíndrico cujo interior é aberto e por onde passa a ar 
soprado por alguém numa das extremidades para altear o fogo de lenha ou de carvão.

TENAzES: Objectos de ferro para atiçar o lume de lenha ou carvão ou segurar qualquer objecto quente 
sobre o fogo.
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TRiâNGULOS: Pequeno objecto de ferro, de forma triangular, com três pés para se apoiar sobre o lume 
onde são colocados pequenos tachos ou panelas para se poder cozinhar alimentos.

DOBADOiRAS: Peça de ferro e madeira que tem como função dobrar as meadas de lã e linho.

FUSOS: Pequenas peças de ferro com uma ponta aguda onde é fiada a lã ou linho.  

GRELhAS: feitas de verga de ferro de 5mm de espessura. Cortavam-se as peças à medida desejada  
e todas as pontas eram caldeadas.

LAVATóRiOS: feitos de varão de ferro 3/8 de espessura. Cortavam-se as diversas peças à medida. 
Moldava-se a peça para o espelho, as peças para pôr as toalhas, o suporte para a bacia de esmalte, um 
suporte redondo para o jarro da água e três pés, também moldados.

CAmAS: Feitas de varão de ferro. Conforme a cama que se pretendia fazer, assim eram chamadas de 
“camas de tubo” ou “camas de Cajado”. Quando se queria uma cama mais decorada eram aplicadas, na 
cabeceira, umas peças decorativas com florões ou outros desenhos, que tinham de ser comprados.
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o Ferrador e a arte de Ferrar

Paralelamente à profissão de ferreiro existia também a de ferrador. Enquanto aquela exige o trabalho da 
forja para fazer as ferraduras, esta consiste, apenas, em aplicá-las ou seja, colocá-las nos animais (solípedes).

Por isso se chama “Arte do Ferro”, ao conjunto de conhecimentos que o ferrador deve possuir para colocar 
a ferradura, seguindo os preceitos necessários no casco do animal.

Não se sabe ao certo quando surgiu a ferradura por falta de dados históricos, mas sabe-se que ela apareceu 
para evitar o desgaste nos cascos dos animais já que estes se tornaram indispensáveis ao trabalho do homem.

A existência de ferraduras no concelho de Alcoutim, sempre foi uma realidade até há umas décadas atrás.

Com o desaparecimento de grande parte destes animais que exigiam o trabalho do ferreiro/ferrador, apenas 
o senhor Matias se dedica a esta arte, possuindo a sua oficina na aldeia do Pereiro. O seu trabalho resume-se, 
essencialmente, ao fabrico artesanal das ferraduras e a ferrar animais onde é solicitado, levando com ele 
todo o arsenal de ferramentas de que necessita. É por isso que ele se desloca pelas povoações onde o seu 
trabalho é necessário, ao contrário de outros tempos em que os animais tinham de se deslocar à oficina 
do ferreiro.

Era também comum, no Nordeste Algarvio, o ferrador ou o ferreiro/ferrador exercer algumas funções de vet-
erinário, como ‘Alvitar’, ou seja, uma espécie de veterinário sem diploma, a quem as pessoas recorriam 
quando necessário. Estas funções incluíam, essencialmente, a extrair dentes, o tratar de doenças relacionadas 
com os cascos e fazer partos.
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Utensílios do ferrador
Os ferradores não necessitavam de muitos utensílios para fazerem o seu trabalho. Usavam:

TURqUêS: Ferramenta com dois braços e uma boca de corte para arrancar a ferradura e os cravos e para 
cortar o casco do animal.

Serve também para cortar os bicos dos cravos que são pregados para segurar a ferradura depois de 
rebitados com a mesma turquês.

FORmÃO: Para aparelhar o corte de casco do animal.

mARTELO: Para pregar os cravos e arrebitar os mesmos.

CRAVO: Espécie de prego de forma alongada e aspecto particular que serve para ajustar as ferraduras  
ao casco.

FERRADURA: banda metálica mais ou menos larga e comprida, encurvada sobre as sua espessura, em 
forma de arco de ponte, tendo oito cavidades quadradas piramidais na face inferior chamadas craveiras, 
onde se alojam as cabeças dos cravos.
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