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A aldeia do Pereiro conheceu até meados do século passado 
uma vida e uma dinâmica absolutamente diferentes da rea- 
lidade actual, baseadas numa intensa actividade agrícola. 
Actividade que perdeu fulgor entretanto. Contudo, esta vida  
e esta dinâmica perduram ainda no presente em alguns lu-
gares e, sobretudo, em muitas memórias.

Um desses lugares é a oficina do ferreiro que se encontrava 
encerrada e destituída da sua função original há já mais de 
40 anos.

Com o objectivo de devolver à oficina a dignidade do que re- 
presentou para a aldeia do Pereiro, para o Concelho de Al-
coutim e para o Nordeste Algarvio, empreendeu-se um pro-
jecto de musealização que teve por ponto de partida a recons- 
trução/remodelação do espaço.

Mas mais do que recuperar o espaço físico, houve que 
preenchê-lo com objectos e com memórias. Houve que lhe 
devolver os sons de toda a actividade que ali existiu num pas-
sado que, apesar de ser relativamente recente, é já demasiado 
remoto, permitindo entrever e imaginar, as cadências rítmicas 
das marteladas e do tinir das ferramentas, o rumor das conver-
sas de quem por ali passou e do calor que ali fez…

O trabalho do ferreiro na aldeia do Pereiro e, em geral, no 
mundo rural, não se limitava à produção de alfaia agrícola: ele 
era uma espécie de ‘curioso’ no que se refere ao tratamento 
de algumas doenças em pessoas e em animais; fazia inúme-
ros objectos de uso quotidiano e doméstico, como camas, la- 
vatórios, ferrolhos, etc. e ainda providenciava pela felicidade 
dos jovens casais fazendo anéis de cravo de ferradura com 

oFiCina de Ferreiro  
do Pereiro

Sobre os lugares e as memórias

que os rapazes presenteavam as suas pretendidas. Também a 
oficina do ferreiro se destacava nas aldeias por ser um espaço 
de conviabilidade masculina, onde se comentavam as últimas 
novidades. 

Concebeu-se assim na Oficina do Pereiro um espaço que reme- 
te para toda esta vivência do passado permitindo entrevê-lo 
e revivê-lo através dos objectos expostos e das memórias exi-
bidas num documentário. Percebendo e reflectindo sobre uma 
realidade social diferente da actual. Aproximando o passado 
ao presente e revelando o futuro.


