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(…) Nós, portugueses, estamos não nas vésperas, mas em plena fase de perdermos toda essa 
riqueza do passado. Se não corrermos rapidamente a salvar o que resta, seremos amargamente 
acusados pelos vindouros, pelo crime indesculpável de ter deixado perder o nosso património 
tradicional, dando mostras de absoluta incúria e ignorância. Se não o fizermos, daqui a duas 
gerações podemos ser um povo descaracterizado e profundamente pobre… (…)”

Jorge Dias in A Etnografia como Ciência, Revista de Etnologia, n.º1.

A aldeia do Pereiro possui uma antiga e forte tradição na arte do ferro. 
Há algumas dezenas de anos, quando a agricultura era a base da economia local, o Pereiro 
foi um dos mais importantes produtores de alfaias agrícolas do Nordeste Algarvio. As 
oficinas proliferavam e o som dos malhos cadenciava as actividades diárias da aldeia. Em 
dias de mercado e da Feira de S. Marcos, a actual Feira de 25 de Abril, as diversas oficinas 
fervilhavam de lavradores e almocreves que aproveitavam para ferrar as bestas, comprar uma 
foice nova ou uma trempe para agradar à patroa. Era nestes dias que também se aproveitava 
para rever parentes e amigos e pôr a conversa em dia.
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Uma nova fase na vivência desta aldeia foi iniciada nas décadas de 60 e 70 do século XX 
com a decadência da agricultura que determinou o abandono dos campos, originou o êxodo 
da população para a capital, para os núcleos urbanos do litoral e para o estrangeiro, e levou 
ao declínio das actividades tradicionais, como a do ferreiro. Mas estas actividades ainda 
se encontram fortemente presentes na memória social e cultural da comunidade. Memória 
que induziu a comunidade da aldeia do Pereiro a revitalizar a associação local e que, de 
alguns anos a esta parte, revive festas e arraias, cantorias e ofícios nas ruas da aldeia e na 
tradicional feira de Artesanato de Alcoutim, que se realiza todos os anos no mês de Junho. 
Este genuíno grupo etnográfico, que na sua génese esteve a S.ª Suzete Romba e o Sr. 
António Francisco entre outros, ensina-nos a preservar a memória e a cultura de um povo e 
são exemplo, não só para Alcoutim como para toda a serra algarvia e porque não para todo 
o país.
A Casa do Ferreiro nasceu da tenacidade e vontade de uma comunidade desejosa em não 
deixar o passado cair no esquecimento, em não deixar perder o seu património tradicional 
e, poder-se-á dizer, de muita nostalgia. Mas nasceu, e desde o primeiro momento teve 
o total apoio do Município. A ideia começou a tomar corpo com a aquisição da antiga 
oficina do Mestre Chico. Do projecto de recuperação arquitectónica à execução da obra 
foi um passo. Longo, moroso mas que se concretizou e graças ao acompanhamento dos 
dinamizadores o projecto museográfico, baseado na investigação desenvolvida por meia 
dúzia de intervenientes, tende em atenção a tradição, o património e a memória de uma 
comunidade.
Este é um projecto dinamizador e uma experiência única para o município, pois é o primeiro 
projecto de um núcleo museológico que nasceu da vontade de uma comunidade e foi 
desenvolvido com o total apoio desta, mas, principalmente, com a sua participação activa, 
dinamizadora e crítica. Um projecto que vai ser abraçado e gerido pela comunidade para 
e pela qual nasceu e que não poderá ser acusada de “incúria e ignorância” pelas gerações 
vindouras.
Na aldeia do Pereiro ainda se ouve o som dos malhos, provocado pelas sábias mãos calejadas 
do último ferreiro; e que na Casa do Ferreiro se preserva para o futuro… a memória do que 
foi… uma aldeia onde o som era outro… o som dos malhos e do choro do ferro a contorcer-
se numa metamorfose incandescente. 

O Presidente da Câmara
Francisco Amaral
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“há-de acabar-se mais depressa quem faça as coisas do que quem as gaste.”
“há-de acabar-se mais depressa quem faça as coisas do que quem as gaste.”

Há já mais de 40 anos encerrada e destituída da sua função original, a oficina de ferreiro 
do Pereiro, remodelada a sua estrutura arquitectónica, apresentou-se, numa primeira visita, 
completamente despojada de objectos ou de referências do que fora em tempos.
Havia então todo um trabalho de construção (ou reconstrução) naquele local das memórias 
que o definiram como uma oficina de ferreiro. Encontrar os interlocutores de duas realidades 
distintas: o passado e o presente. Percepcionar os objectos a expor, encará-los como factos 
sociais para que deles fosse possível recolher a sua história, os discursos que encerram. 
E devolver àquele espaço vazio e silencioso os sons de toda a actividade que ali existiu 
num passado 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 conversas de quem por ali passou e o calor que ali fez…
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Porque à semelhança das poucas forjas com características essencialmente artesanais que 
ainda hoje perduram no Nordeste Algarvio, esta deve ser tida como um capital territorial 
associado a memórias a potenciar, tendo em consideração as adulterações já ocorridas e, 
sobretudo, o risco de extinção da actividade de ferreiro.
A oficina de ferreiro é, numa primeira abordagem, um local de trabalho. Mas esta simples 
constatação encerra uma dimensão muito mais alargada que deve ser tida em conta. De facto, 
ela insere-se numa realidade dinâmica que além de a caracterizar apenas funcionalmente, a 
caracteriza como um espaço de interacção social.
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Conceptualmente, o projecto de musealização da oficina de ferreiro concebe a oficina como, 
muito mais do que um espaço de contemplação de objectos e de memórias, uma forma de 
os olhar e de neles perceber e reflectir sobre uma realidade social, associada à identidade 
do território em que se insere. 
É neste sentido que a forja revelada e entendida como um centro de interacção1, testemunha 
uma determinada existência social. Porque evoca, através do espaço e dos objectos, uma 
dimensão imaterial que se revela fundamental conhecer e dar a conhecer em significados 
históricos e sociais (etnográficos, afinal). Contextualizada em todas estas dimensões, a forja 
é representativa mais do que de uma função, de realidades que se descobrem nas histórias 
contadas por quem ali vive e por ali passa ou de quem viveu aquele espaço num outro 
presente. Desta forma, através de um esforço de reprodução de memórias, sobre o que é 
imaterial torna-se possível enquadrar social e historicamente aquele espaço e os objectos 
a expor, enquanto testemunhos materiais. Mas este será um esforço contínuo que não se 
esgotará nem neste texto nem no discurso expositivo.
Se as memórias, que não são perenes, desaparecem com o último sopro de quem as detém, 
o que é material desaparece mais lentamente. Mas o que é que testemunha a materialidade 
dos objectos senão a referência ao que é imaterial, às memórias e aos testemunhos que 
neles se encerram?  Ideia que se expressa nas palavras de José Vicente (80 anos), antigo 
ferreiro, quando diz, em jeito de profecia, repetindo o que lhe disseram outros antes dele: 
‘há-de acabar-se mais depressa quem faça as coisas do que quem as gaste.’

Conceptualmente, o projecto de musealização da oficina de ferreiro concebe a oficina como, 
muito mais do que um espaço de contemplação de objectos e de memórias, uma forma de 
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esgotará nem neste texto nem no discurso expositivo.

1 Giddens conceptualiza território como o lugar ou ambiente onde a interacção social decorre.
1 Giddens conceptualiza território como o lugar ou ambiente onde a interacção social decorre.
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Se as memórias, que não são perenes, desaparecem com o último sopro de quem as detém, 
o que é material desaparece mais lentamente. Mas o que é que testemunha a materialidade 
dos objectos senão a referência ao que é imaterial, às memórias e aos testemunhos que 
neles se encerram?  Ideia que se expressa nas palavras de José Vicente (80 anos), antigo 
ferreiro, quando diz, em jeito de profecia, repetindo o que lhe disseram outros antes dele: 
‘há-de acabar-se mais depressa quem faça as coisas do que quem as gaste.’
De facto, a reflexão sobre espaços e objectos que veiculam memórias e momentos que 
cadenciaram vidas de pessoas não deixou, de todo, de fazer sentido e de ter significados 
porque espelham nessa reflexão um passado que apesar de recente se mostra muitíssimo 
diferente. Mas é neste passado que se encontra o sentido do presente e que se o descobre 
também…
Os testemunhos que se conseguiram obter, referentes à oficina, remetem para um período 
relativamente recente, pouco mais de 60 ou 70 anos. Contudo, para invocar todo o contexto 
em que  a oficina funcionou há que ir, no tempo, muito mais atrás, para que se compreenda a 
importância do ferro no percurso histórico da humanidade, e abarcar ainda todo o território 
em que a oficina está inserida.
Esboçam-se assim laivos e traços da história social daquela forja e do território em que se 
insere, para que seja possível pela reprodução da memória de um espaço edificar um espaço 
de memória onde se estabeleça uma continuidade entre passado, presente e futuro e que ao 
se contemplar o passado e descobrindo-o o façamos existir no seu espaço de sempre mas 
num tempo novo e diferente.
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a meTalurgia e o Ferreiro
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elemenTos hisTóriCos
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Na história da humanidade, o ferro é um dos seus elementos chave. Arqueologicamente, 
o tempo é organizado 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, indubitavelmente, um factor essencial para o aperfeiçoamento das técnicas e 
dos instrumentos usados, sobretudo na guerra e na agricultura. No entanto, a origem da 
metalurgia perde-se no tempo, o que fez surgir ao longo de séculos muitas lendas que foram 
tentando dar resposta à questão sobre qual terá sido o acaso que deu origem à metalurgia?
Provavelmente a descoberta dos metais terá ocorrido no tempo frio, quando os Homens, 
para se protegerem das intempéries, terão feito grandes fogueiras. O fogo terá fundido o 
metal fazendo descobrir, no meio das cinzas, alguns fragmentos. Este acaso terá prendido a 
atenção dos Homens, que terão depois tentado reproduzir o que se passou na fogueira.
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o tempo é organizado 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 
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Datar o início do trabalho do ferro revela-se muito difícil, porque será o resultado de uma 
contínua  troca de saberes. Não existem referências que precisem concretamente o início 
da Idade do Ferro. Não atribuindo ao ferro uma importância decisiva nos processos de 
desenvolvimento social, os escritores da antiguidade evocam-no muito raramente e nunca 
referem os seus procedimentos de extracção, produção e transformação. Este facto explica-
se, tão simplesmente pela ideia, então vigente, de que os progressos sociais de uma 
comunidade não se podem atribuir ao percurso indeciso de uma arte que então era ainda 
muito empírica.

Datar o início do trabalho do ferro revela-se muito difícil, porque será o resultado de uma 
contínua  troca de saberes. Não existem referências que precisem concretamente o início 
da Idade do Ferro. Não atribuindo ao ferro uma importância decisiva nos processos de 
desenvolvimento social, os escritores da antiguidade evocam-no muito raramente e nunca 
referem os seus procedimentos de extracção, produção e transformação. Este facto explica-
se, tão simplesmente pela ideia, então vigente, de que os progressos sociais de uma 
comunidade não se podem atribuir ao percurso indeciso de uma arte que então era ainda 
muito empírica.
De facto, o uso do ferro sucedeu ao do cobre e ao do bronze, mas essa sucessão não ocorreu 
em todo o lado ao mesmo tempo. A utilização do bronze manteve-se, em muitos lugares, a 
par com o do ferro. Contudo, a utilização do ferro difundiu-se rapidamente, especialmente 
no fabrico de utensílios comuns e de armas.
A generalização do uso do ferro, na Península Ibérica, foi tardia. O que se deve, quer à 
situação geográfica do território (em relação ao resto da Europa), quer também às grandes 
quantidades de cobre e de estanho existentes na região. Sabe-se, no entanto, que pelos 
entrepostos fenícios a Sul e pela chegada ao NE peninsular dos celtas deram-se no território, 
ainda que muito circunscritas as primeiras incursões daquele metal. Desta forma, a Idade do 
Ferro poderá ter tido início por volta de 1000 e 900 a. C. na Península, tendo-se intensificado 
a sua difusão a partir de meados do séc. VII a. C. 
Durante séculos, os conhecimentos metalúrgicos foram sendo transmitidos oralmente pelos 
artesãos de uma mesma família ou muito próximos, sem que houvesse qualquer preocupação 
em registar procedimentos metodológicos. Durante os primeiros séculos da Idade Média, as 
populações nómadas vindas do Oriente (que trouxeram também a Alquimia) imputaram os 
seus meios de acção e métodos de investigação à metalurgia, conduzindo à descoberta da 
verdadeira composição dos metais e à sistematização das metodologias no seu tratamento. 
A partir de então, as minas de ferro e as forjas desenvolveram-se um pouco por toda a 
Europa e o trabalho dos metais aperfeiçoou-se.
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A generalização do uso do ferro, na Península Ibérica, foi tardia. O que se deve, quer à 
situação geográfica do território (em relação ao resto da Europa), quer também às grandes 
quantidades de cobre e de estanho existentes na região. Sabe-se, no entanto, que pelos 
entrepostos fenícios a Sul e pela chegada ao NE peninsular dos celtas deram-se no território, 
ainda que muito circunscritas as primeiras incursões daquele metal. Desta forma, a Idade do 
Ferro poderá ter tido início por volta de 1000 e 900 a. C. na Península, tendo-se intensificado 
a sua difusão a partir de meados do séc. VII a. C. 
Durante séculos, os conhecimentos metalúrgicos foram sendo transmitidos oralmente pelos 
artesãos de uma mesma família ou muito próximos, sem que houvesse qualquer preocupação 
em registar procedimentos metodológicos. Durante os primeiros séculos da Idade Média, as 
populações nómadas vindas do Oriente (que trouxeram também a Alquimia) imputaram os 
seus meios de acção e métodos de investigação à metalurgia, conduzindo à descoberta da 
verdadeira composição dos metais e à sistematização das metodologias no seu tratamento. 
A partir de então, as minas de ferro e as forjas desenvolveram-se um pouco por toda a 
Europa e o trabalho dos metais aperfeiçoou-se.
A industria metalúrgica permaneceu durante muito tempo exclusivamente ou sobretudo rural. 

A industria metalúrgica permaneceu durante muito tempo exclusivamente ou sobretudo rural. 
Tal deve-se, por um lado à ausência do grande comércio e, por consequência, à necessidade 
de produzir no próprio lugar, e por outro à dispersão das forjas, de minério e de carvão 
vegetal das florestas (cf. Heers: pp. 60). Esta dispersão, bem como o rápido esgotamento 
dos recursos, sobretudo da madeira para a produção de carvão, confinavam o ferreiro a uma 
existência nómada.
Só nos séculos XI e XII, na Europa, se verificou uma generalização do cultivo de cereais, 
o que se deveu muito aos melhoramentos introduzidos na tecnologia agrícola: o arado e 
posteriormente a charrua foram sendo melhorados. Adicionaram-se peças de ferro à madeira 
de que era completamente constituído, reforçando a acção dos pontos de contacto com o 
terreno, ou seja, relha e aiveca. A utilização do ferro e do cavalo torna-se assim comum 
por toda a Europa, assegurando o progresso das técnicas metalúrgicas (estimulados por 
uma aristocracia militar e, simultaneamente, terratenente – o que evidencia a ligação da 
metalurgia quer à guerra, quer à agricultura). Os ferreiros saem então das florestas e das 
imediações das minas e começam a instalar-se nos centros rurais e urbanos. 
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A instalação do ferreiro nos centros urbanos (sobretudo em finais do séc. XII) introduziu 
nas sociedades um trabalhador especializado de grande prestígio. Constituindo-se como uma 
das causas do crescimento económico, a forja foi também um resultado deste, já que a sua 
existência seria impossível sem uma melhoria significativa do nível de vida dos camponeses. 
É que, se, por um lado, as ferramentas produzidas pelos ferreiros eram mais caras, também 
eram mais eficientes. Quem tivesse dinheiro suficiente para as adquirir e lhes juntar uma 
parelha de bois, eram-lhes garantidas melhores colheitas, o que significava maiores lucros. É 
por isso, que a partir desta altura, e até bem perto dos nossos dias (antes da mecanização 
agrícola) a riqueza de uma casa agrícola era avaliada pelo número de arados utilizados numa 
lavoura. 
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Em Portugal, a produção de artigos de ferro ocorreu muito antes do país surgir como uma 
entidade política autónoma. Então, à semelhança do que acontecia um pouco por toda a 
Europa, usava-se este metal no fabrico de diversas alfaias agrícolas, na construção, na 
ferra de animais e no fabrico de armas. A fundição e a forja constituíam uma importante 
actividade produtiva, sendo inúmeras as menções da actividade dos ferreiros e da existência 
de oficinas, sendo o ferro tido como um importante indicador de valor. Ferros e ferraduras 
são palavras “registadas em diversos forais para designar uma pensão que antigamente se 
cobrava em certas regiões de Portugal. Em geral era em ferro, mas não raro havia quem 
o fizesse em dinheiro ou espécies e no montante suficiente para comprar o número de 
ferraduras que o enfiteuta era obrigado a pagar. Esta contribuição, com que as classes servas 
alcançavam o direito ao lar era, em geral, imposta pelas corporações religiosas, embora 
não pertencessem a ordens militares, nem possuíssem regalias de cavaleiros fidalgos.” 
(Lexicoteca, 1984: pp. 214)
Outra alusão à crescente actividade metalúrgica é o registo da existência de agrupamentos 
profissionais - Em Portugal2, este ofício “tinha regimento dado pelo senado de Lisboa em 
1572. Pertencia à bandeira de S. Jorge. Em Leiria existiu um Hospital de ferreiros, englobando 
nesta designação os ferreiros, caldeireiros, picheleiros, serralheiros, ferradores, cutileiros, 
carvoeiros e ourives. Ignora-se a data da sua fundação, muito anterior ao estabelecimento 
da misericórdia local (1544), à qual veio a ser anexado no séc. XVII.” (Lexicoteca, 1984: 
pp 206).
Ainda outro indicador importante para a compreensão da importância económico-social da 
actividade metalúrgica, é o do aparecimento e a difusão, na Idade Média, por toda a Europa 
de patronímicos  significativos como por exemplo: Ferreira em português, Smith em inglês, 
Schmidt em alemão, Lefèvre em francês, Herrero em castelhano, etc. e de toponímicos: 
Ferreira do Alentejo, Ferreira do Zêzere, Ferrarias, etc.

Em Portugal, a produção de artigos de ferro ocorreu muito antes do país surgir como uma 
entidade política autónoma. Então, à semelhança do que acontecia um pouco por toda a 
Europa, usava-se este metal no fabrico de diversas alfaias agrícolas, na construção, na 
ferra de animais e no fabrico de armas. A fundição e a forja constituíam uma importante 
actividade produtiva, sendo inúmeras as menções da actividade dos ferreiros e da existência 
de oficinas, sendo o ferro tido como um importante indicador de valor. Ferros e ferraduras 
são palavras “registadas em diversos forais para designar uma pensão que antigamente se 
cobrava em certas regiões de Portugal. Em geral era em ferro, mas não raro havia quem 
o fizesse em dinheiro ou espécies e no montante suficiente para comprar o número de 
ferraduras que o enfiteuta era obrigado a pagar. Esta contribuição, com que as classes servas 
alcançavam o direito ao lar era, em geral, imposta pelas corporações religiosas, embora 
não pertencessem a ordens militares, nem possuíssem regalias de cavaleiros fidalgos.” 
(Lexicoteca, 1984: pp. 214)
Outra alusão à crescente actividade metalúrgica é o registo da existência de agrupamentos 
profissionais - Em Portugal2, este ofício “tinha regimento dado pelo senado de Lisboa em 
1572. Pertencia à bandeira de S. Jorge. Em Leiria existiu um Hospital de ferreiros, englobando 
nesta designação os ferreiros, caldeireiros, picheleiros, serralheiros, ferradores, cutileiros, 
carvoeiros e ourives. Ignora-se a data da sua fundação, muito anterior ao estabelecimento 
da misericórdia local (1544), à qual veio a ser anexado no séc. XVII.” (Lexicoteca, 1984: 
pp 206).
Ainda outro indicador importante para a compreensão da importância económico-social da 
actividade metalúrgica, é o do aparecimento e a difusão, na Idade Média, por toda a Europa 
de patronímicos  significativos como por exemplo: Ferreira em português, Smith em inglês, 
Schmidt em alemão, Lefèvre em francês, Herrero em castelhano, etc. e de toponímicos: 
Ferreira do Alentejo, Ferreira do Zêzere, Ferrarias, etc.

2 “Não há dúvida que tanto em zonas rurais como sobretudo nos centros urbanos já podemos assinalar no séc. 
XII (e mesmo muito antes dessa data) homens dos mesteres exercendo uma actividade profissional perfeitamente 
diferenciada e estável. Profissionais como os ferreiros, ferradores, oleiros, ourives, sapateiros, alfaiates, eram 
antiquíssimos no séc. XII. Alguns ramos artesanais já se ‘arruavam’ nesta altura, como sucedia em Guimarães, 
organização que possivelmente se ligava em grande parte a objectivos assistenciais, que encontravam a sua melhor 
expressão nas ‘confrarias’ que iam surgindo em diversos pontos.” (Castro, 1983)
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Sobre Ferreira do Alentejo diz Frei Santa Rosa de Viterbo: “Resta dizermos alguma coisa 
sobre a razão de se dar o nome de ferreira a algumas povoações desta monarquia. Que de 
ferros, ferraduras, fábricas de ferro ou oficinas, em que se lavrava, a que chamavam ferrarias, 
lhes proveio o nome de ferreiras, parece incontestável. Pelo que dissermos de umas se 
poderá ajuizar das outras. A vila de Ferreira do Alentejo, entre o Torrão e Beja, desde tempo 
imemorial, tem por armas ou brasão uma matrona com dois malhos ou martelos de ferreiro 
nas mãos. Esta insígnia, por si mesma, está mostrando donde viria o nome a esta povoação, 
notável já no tempo dos romanos, segundo se pode coligir pelos vestígios e ruínas, que 
junto dela se encontram.” (Santa Rosa de Viterbo, 1984: pp 261).
De referir a existência no Concelho de Alcoutim de um monte na freguesia de vaqueiros, 
designado por Ferrarias, que se situa próximo de uma mina explorada já no tempo dos 
romanos.
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dimensão simbóliCa
dimensão simbóliCa

“O aparecimento tardio do ferro, seguido do seu triunfo industrial, influenciou profundamente 
os ritos e os símbolos metalúrgicos. Toda uma série de tabus ou de utilizações mágicas do 
ferro derivam da sua vitória e do facto de ter suplantado o cobre e o bronze, que representam 
outras ‘idades’ e outras mitologias. O ferreiro é antes de tudo um trabalhador do ferro, e a 
sua condição de nómada – porque ele se desloca permanentemente em busca do metal bruto 
e de trabalho – coloca-o em contacto com populações diferentes. O ferreiro é o principal 
agente de difusão das mitologias, dos ritos e dos mistérios metalúrgicos.” (Éliade: pp. 22). 
Antes de se impor na história militar e económica da humanidade, como a ‘Idade do Ferro’, 
o ferro deu lugar a criações espirituais que já pouco se reflectem nos nossos dias, mas que 
vale bem a pena conhecer.
“Dos ofícios ligados à transformação dos metais, o ferreiro é o mais significativo quanto à 
importância e à ambivalência dos símbolos que ele implica. A forja comporta um aspecto 
cosmogónico e criador, um aspecto asúrico e infernal, enfim um aspecto iniciático.” 
(Chevalier e Gheerbrant, 1994: pp. 320). Presente em inúmeras cosmogonias, o ferreiro, a 
sua técnica e os seus instrumentos, são muitas vezes, dotados de poderes e encantamentos 
extraordinários.
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Nalgumas sociedades, o ferreiro é tido como o grande criador: na Índia, o primeiro ferreiro 
védico forja o mundo; nas montanhas do Vietname, a criação é obra de um ferreiro. Noutros 
exemplos, não se assumindo como criador, o ferreiro assiste à criação fabricando instrumentos 
ou armas divinas.
Em muitas culturas africanas, o ferreiro é uma figura social central porque  fabrica as alfaias 
agrícolas e os instrumentos de caça (actividades económicas fundamentais). Ele é assim, 
muitas vezes associado ao demiurgo. (cf. Chevalier e Geerbrant, 1994: pp. 321).

“Dos ofícios ligados à transformação dos metais, o ferreiro é o mais significativo quanto à 
importância e à ambivalência dos símbolos que ele implica. A forja comporta um aspecto 
cosmogónico e criador, um aspecto asúrico e infernal, enfim um aspecto iniciático.” 
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agrícolas e os instrumentos de caça (actividades económicas fundamentais). Ele é assim, 
muitas vezes associado ao demiurgo. (cf. Chevalier e Geerbrant, 1994: pp. 321).

Na cosmogonia judaico-cristã, Tubal-Caim (descendente de Caim) é o primeiro ferreiro, “o pai 
daqueles que fabricavam todos os instrumentos de cobre e de ferro.” (Génesis 5, in: Bíblia 
Sagrada, 1991, pp. 23). Para se perceber a importância desta referência, é fundamental dizer 
que Caim é o agricultor, o sedentário, por oposição ao seu irmão Abel – o pastor, e como 
se refere no Génesis, o fundador da primeira cidade. É então evidente esta ligação entre 
o sedentário agricultor com o metalúrgico (seu descendente). Historicamente esta relação 
e o fraticídio definem e ilustram, em última análise, a ligação existente entre a idade dos 
metais, o florescimento da agricultura, a sedentarização e a criação de cidades, enfim, a 
substituição de uma ordem social por outra.
Por outro lado, nalguns mitos, a participação simbólica do ferreiro na obra cosmogónica 
pode estar associada a uma actividade proibida. O metal é extraído das entranhas da terra, 
relacionando-se com o mundo subterrâneo. Neste contexto, os ferreiros são por vezes 
monstros. Têm portanto, um aspecto temível infernal; a sua actividade está aparentada com 
a magia e a feitiçaria.
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daqueles que fabricavam todos os instrumentos de cobre e de ferro.” (Génesis 5, in: Bíblia 
Sagrada, 1991, pp. 23). Para se perceber a importância desta referência, é fundamental dizer 
que Caim é o agricultor, o sedentário, por oposição ao seu irmão Abel – o pastor, e como 
se refere no Génesis, o fundador da primeira cidade. É então evidente esta ligação entre 
o sedentário agricultor com o metalúrgico (seu descendente). Historicamente esta relação 
e o fraticídio definem e ilustram, em última análise, a ligação existente entre a idade dos 
metais, o florescimento da agricultura, a sedentarização e a criação de cidades, enfim, a 
substituição de uma ordem social por outra.
Por outro lado, nalguns mitos, a participação simbólica do ferreiro na obra cosmogónica 
pode estar associada a uma actividade proibida. O metal é extraído das entranhas da terra, 
relacionando-se com o mundo subterrâneo. Neste contexto, os ferreiros são por vezes 
monstros. Têm portanto, um aspecto temível infernal; a sua actividade está aparentada com 
a magia e a feitiçaria.
O ferreiro é associado simultaneamente à criação e à destruição, sobretudo entendida na 
lógica da destruição construtiva, ou regeneração, de que o episódio transcrito de Elíade sobre 
o milagre de Cristo na forja é um bom exemplo: “Jesus Cristo (São Pedro, São Nicolau ou 
Santo Éloi) desempenha o papel de um ferreiro-ferrador que cura os doentes e rejuvenesce os 
velhos introduzindo-os num forno aquecido ou forjando-os sobre uma bigorna. Um soldado, 
um sacerdote (ou São Pedro, etc.) ou um ferreiro tentam repetir o milagre com uma mulher 
velha (a sogra, etc.): falham lamentavelmente. Mas Jesus Cristo salva o imprudente ferreiro 
ressuscitando a vítima dos seus ossos ou das suas cinzas. Num certo número de contos, 
Jesus Cristo chega a uma forja que ostenta o seguinte ‘Aqui mora o mestre dos mestres’. 
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O ferreiro é associado simultaneamente à criação e à destruição, sobretudo entendida na 
lógica da destruição construtiva, ou regeneração, de que o episódio transcrito de Elíade sobre 
o milagre de Cristo na forja é um bom exemplo: “Jesus Cristo (São Pedro, São Nicolau ou 
Santo Éloi) desempenha o papel de um ferreiro-ferrador que cura os doentes e rejuvenesce os 
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velha (a sogra, etc.): falham lamentavelmente. Mas Jesus Cristo salva o imprudente ferreiro 
ressuscitando a vítima dos seus ossos ou das suas cinzas. Num certo número de contos, 
Jesus Cristo chega a uma forja que ostenta o seguinte ‘Aqui mora o mestre dos mestres’. 
Entra um homem com um cavalo para ferrar, e Jesus obtém do ferreiro a autorização para 
fazer o trabalho: retira uma a uma as pernas do cavalo, coloca-as sobre a bigorna, aquece 
a ferradura, dispõe-na em volta do casco e prega-a. Em seguida, lança no fogo do forno 
uma mulher velha (a esposa do ferreiro, a sua sogra, etc.) e, forjando-a sobre a bigorna, 
transforma-a numa rapariga muito bela. O ferreiro tenta fazer a mesma coisa, obtendo os 
resultados conhecidos.” (Éliade: pp. 84)
Esta ideia de criação e regeneração subsiste nas palavras de António Soares da Palma (76 
anos), antigo ferreiro, quando diz:  “O ferreiro faz tudo o que quiser do ferro. Faz do velho 
novo. Molda o ferro como ele quer. Em quente, se o gajo tem habilidade, vai a todo o 
lado.”
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novo. Molda o ferro como ele quer. Em quente, se o gajo tem habilidade, vai a todo o 
lado.”
No imaginário popular português também se encontram ecos da associação do ferreiro ao 
acto de criação. Leite Vasconcelos relata assim a seguinte história:
“Nas proximidades de Penela há dois montes bastante elevados e de forma mais ou menos 
cónica. É crença popular que dois ferreiros, dizem que irmãos, foram estabelecer as suas 
forjas, cada uma em seu monte, mas que possuindo ambos um só malho, dele se serviam 
alternadamente.
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acto de criação. Leite Vasconcelos relata assim a seguinte história:
“Nas proximidades de Penela há dois montes bastante elevados e de forma mais ou menos 
cónica. É crença popular que dois ferreiros, dizem que irmãos, foram estabelecer as suas 
forjas, cada uma em seu monte, mas que possuindo ambos um só malho, dele se serviam 
alternadamente.
Os montes, na sua parte superior, distam uns 2 quilómetros um do outro, e, quando o Melo 
(assim se chamava um dos ferreiros) precisava do malho, chegava à porta da forja e gritava 
pelo Jerumelo (assim se chamava o outro), para este lho atirar. Isso repetia-se todas as 
vezes que trabalhavam.
Os dois ferreiros eram gigantes, porque só assim podiam ter força para arremessar o malho 
a tão grande distância. 
Uma vez zangou-se o Jerumelo com o companheiro e atirou-lhe o malho com tanta força 
que, desencabando-se este no ar, foi cair o ferro na encosta do monte melo, e logo daí 
brotou uma fonte de água férrea, e o cabo, que era de madeira de zambujo, foi espetar-se na 
terra, a mais de 2 quilómetros de distância, reproduzindo-se um zambujo, que deu o nome 
a uma povoação, que fica a 4 quilómetros dos referidos montes, e a que por isso se chama 
Zambujal.
No cimo do Monte Melo vêem-se agora umas ruínas que são as da forja de um dos ferreiros.” 
(Leite Vasconcelos, 1969: 613).
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Também a arte de trabalhar o ferro é, por vezes, considerada como um importante segredo, 
o que é relatado na seguinte historia:
“Da bruma desses tempos que já lá vão, vem certamente quási apagado eco dessa historieta 
que anda entre ferreiros e cutileiros, relativa à liga do ferro com o aço.
Uns e outros a contam por maneira diversa.
(…)
 “Antigamente os ferreiros não sabiam caldear”
Como aprenderam essa operação metalúrgica3?
Não havendo no ofício a herança de um abc para seu aprendizado, que remédio senão coçar 
na cabeça, ensaiar inventivas, fazer da oficina laboratório!
Se nem assim a ideia brotava, então – era o acaso!
Foi êsse feliz acaso que deu, pelo visto, a um velho mestre o segrêdo de bem caldear o ferro 
com o aço.
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3 Caldear consiste no processo de ligação do ferro ao aço.
3 Caldear consiste no processo de ligação do ferro ao aço.



34 35

Fazendo via-sacra pelas oficinas dos ferreiros, ouvi o ‘Tum’, que é já octógenário, o ‘bicho’ 
anda na casa dos 70, e outros mais da arte. Do que me contaram – bocado aqui, bocado ali 
– consegui recompor a vélha história.
A sua trama seria esta:
Em noite remota, passa uma tocata à porta do tal mestre que tinha o segrêdo de caldear. E 
o cantador, oficial do mesmo ofício, erguendo mais a voz, à porta do tal mestre assim teria 
cantado
Salomão é rey dos sábios
Rei dos fortes é Sansão
Eu sou o rei dos ferreiros
Caldeio na ‘perfeição’
Ouvindo isto o mestre, teria murmurado:
- Farófias!…
E logo acrescentando, orgulhoso, para a companheira a seu lado:
“Ou areia tinha à mão.
Ou o ferro caiu-lhe ao chão!”
Vem depois a tagarelisse da mulher, e – era duma vez um segredo!
Por castigo – dizem – o mestre ferreiro pôs a mulher a tocar os foles. É talvez daí que vem 
esta cantilena dialogada:
“Toca os foles Claudina!
Toco, toco, simsenhor.
Não resmungues Claudina!
Não resmungo, não senhor!”
(in: As Idades do Ferro, 1995: pp. 43)
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A dimensão simbólica para o ‘segredo’ de caldear pode ser explicada sucintamente pelo facto 
desta ser considerada a operação mais importante na arte do ferro. Consiste em ligar entre 
si dois pedaços de ferro ou um pedaço de ferro e outro de aço. Para efectuar esta operação 
difícil, o ferreiro tem de dominar absolutamente o calor a imprimir na forja, que não pode 
ser excessivo nem deficitário, e que varia de acordo com a natureza e a composição do 
metal. Pode dizer-se que é pela perfeição com que o ferreiro executa esta operação que se 
pode avaliar a sua qualidade e competência. Mas este é um processo puramente empírico e 
intuitivo, como pode perceber-se nas palavras de António Soares da Palma: “para caldear 
dois bocados de ferro metem-se na forja. Depois quando o ferro está a começar a derreter 
dá-nos um sinal, manda umas estrelinhas, e sabemos que está pronto para caldear. Para 
segurar o líquido que está a derreter manda-se areia. Depois começa a dar o sinal com mais 
estrelinhas. Tira-se da forja e põe-se em cima da bigorna e malha-se.” Esclarece ainda Daniel 
Neves (56 anos), serralheiro civil,: “O caso da areia, alguns dizem que se não levar areia 
não caldeia, a areia é só para quando uma peça tem mais temperatura para atrasar a outra 
e equilibrar a temperatura porque na areia não pega nada. A areia não é para pegar era só 
para fazer equilibrar as duas peças de metal para ficarem à mesma temperatura porque se 
elas não saírem à mesma temperatura não pegam.”
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Presente em inúmeras cosmogonias, como já referido, o ferreiro representa, senão deus, a 
capacidade humana na intervenção e interacção com a natureza e com os seus processos 
criativos (na agricultura: precipitando e dominando o tempo de florescimento, crescimento 
e maturação das plantas). 
Associado assim à produção de alfaia agrícola (que com a utilização do ferro conheceu 
importantes incrementos), o ferreiro permite, ainda que indirectamente, que os instrumentos 
que produz tomem significados indiscutíveis: como é o caso da foice e do arado que se 
tornaram símbolos de uma ordem social que teve alvor simultâneo com os metais. A foice 
assume uma imagem e assegura um papel simbólico fundamental, na medida em que se torna 
símbolo material da agricultura no seu período culminante: a colheita. Iconograficamente 
a foice adquire um estatuto de símbolo do trabalho braçal, humano, das massas – uma 
colheita fazia-se com muitos braços – dos assalariados rurais, e até, muito recentemente, 
como símbolo de uma classe, de um partido político, de uma bandeira, de uma ideologia, 
enquanto que o arado ou a charrua reservam o seu simbolismo ao lavrador e à sua riqueza 
(durante muito tempo, e até recentemente a riqueza de uma família era medida pelo número 
de arados que possuía), sendo inúmeras as suas representações em frontões de casas e de 
jazigos de famílias rurais influentes, sobretudo no Alentejo.
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Também as “ferramentas do ferreiro participam igualmente na sacralidade. O martelo, o fole, 
a bigorna revelam-se animados e maravilhosos: julga-se poderem operar pela sua própria 
força mágico-religiosa, sem ajuda do ferreiro.” (Elíade: 24)
Assim, sobre as principais ferramentas utilizadas pelo ferreiro dizem Chevalier e Geerbrant:
Bigorna: Em muitas sociedades, a bigorna representa o princípio feminino, o princípio 
passivo, por oposição ao ferreiro que, “tal como o raio, será o princípio activo e fecundante.” 
(Chevalier e Geerbrant, 1994.: pp. 121).
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a bigorna revelam-se animados e maravilhosos: julga-se poderem operar pela sua própria 
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passivo, por oposição ao ferreiro que, “tal como o raio, será o princípio activo e fecundante.” 
(Chevalier e Geerbrant, 1994.: pp. 121).
Fole: “O fole, pelo papel que desempenha e pelo seu ritmo, representa naturalmente a 
respiração: é um instrumento produtor de sopro, símbolo da vida, e em particular da vida 
espiritual.” (idem: pp. 334).
Forno: está associado ao princípio de transformação regeneradora. (idem: pp. 336-337).
Maço e Martelo: “são, sob certos aspectos, uma imagem do mal, da força bruta. Mas a 
contrapartida simbólica desta interpretação é a sua identificação com a actividade celeste, 
com a fabricação do raio. (...) Nalgumas sociedades, o martelo ritualmente forjado é eficaz 
contra o mal, contra os adversários, contra os assaltantes. O seu papel é o da protecção 
activa e mágica.” (idem: pp. 430).
A ferradura assume também um papel de destaque no universo das superstições mais 
comuns: encontrar uma ferradura ou um canelo (metade de uma ferradura) e pendurá-lo 
atrás da porta de casa traz sorte e protecção contra a inveja e o mau olhado.
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Por todos estes factos entendem-se as ambivalências simbólicas4 atribuídas ao ferro, 
sobretudo associado ao fogo, à prosperidade e à guerra, ao arado e à espada, à purificação, 
à danação, etc. O que é tão bem ilustrado nas palavras de António Sardinha, na ‘canção do 
ferro na forja’:

Canção de Tubalcain…
E eu não me canso de ouvi-la,
Pois nunca ouvi outra assim!

E o malho bate no ferro,
E o ferro fica soando…
É a voz que vem não sei donde,
Já escutei não sei quando!

E o ferro canta na forja
Canta a paixão dos metais…
Pode bem ser que se quebre,
Mas lá torcer-se, jamais!

Canção do lume e da água
De mais idade que o mundo…
Cortar-lhe os anos que conta
Seria um poço sem fundo!

Vulcano à boca da forja
Dando lições e conselhos…
Lembra-me um Deus o ferreiro,
Entre chispaços vermelhos.
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E o malho bate no ferro
-e o ferro quase o incendeia…
trechos dum velho poema
em cada forja de aldeia!

Canção do malho batendo,
-canção do escudo e da espada…
canção da frecha inda rude,
irmã da lança lavrada!

Voltou o aço à bigorna,
Tornou-se a adaga charrua…
Ó ferro amigo da guerra,
Vê como a fome recua!

E oiço o malho batendo,
Batendo com amargura.
Talvez a enxada que forjo
Me venha a dar a sepultura.

Canção do ferro e do malho,
-canção de Tubalcain…
o fundador de cidades
desperta dentro de mim.

(in: As Idades do Ferro, 1995: pp. 77)
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4 Também o simbolismo do próprio ferro é ambivalente: “o ferro protege contra as más influências, mas é também 
o seu instrumento; é o agente do princípio activo que modifica a substância inerte (arado, cinzel, faca), mas é 
também o instrumento satânico da guerra e da morte.” (Chevalier e Geerbrant, 1994: pp. 321).
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43

nordesTe algarvio
nordesTe algarvio

o TerriTório e o desenvolvimenTo da meTalurgia
o TerriTório e o desenvolvimenTo da meTalurgia

Portugal encontra-se no ponto de confluência dos dois tipos climáticos característicos das 
regiões banhadas pelo Atlântico e pelo Mediterrâneo. Sofrendo esta dupla influência, o 
país, enquanto unidade, caracteriza-se por particularidades geográficas contrastantes 
significativas, que determinam, quer características paisagísticas, quer condições sócio-
económicas distintas, especialmente entre as terras do Norte e as do Sul5.
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5 Esta diversidade (de que resulta uma divisão do país em Portugal atlântico – correspondente ao NO do território; 
Portugal transmontano – correspondente ao NE e Portugal mediterrânico – todo o Sul abaixo do Tejo) é testemunhada 
nos diversos estudos que Orlando Ribeiro realizou. Evidentemente que esta divisão não tem contornos tão rígidos 
que precisem exactamente a definição destas áreas, existindo zonas híbridas onde se confundem e misturam as 
características das diferentes zonas assim definidas.
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Assim, pertença do mundo e da “cultura mediterrânea, Portugal, como bem o demonstrou 
Orlando Ribeiro, é também uma terra atlântica. Civilização do granito e do barro, norte-sul, 
caminhos do litoral e do interior, planaltos das terras altas e planícies das terras baixas 
formam uma estrutura complexa, que marca a diferença das regiões, dos saberes e dos 
fazeres agro-pastoris” (Afonso, 1995: 146).
Integrado no Portugal mediterrâneo6, o Concelho de Alcoutim, toma as características do 
Nordeste Algarvio que sob o ponto de vista climático se evidencia por um clima quente 
e seco, por uma fraca pluviosidade anual, por um Verão longo e quente e um Inverno, 
geralmente, suave e curto. Sob o ponto de vista paisagístico caracteriza-se por uma 
paisagem acidentada, pontuada por elevações arredondadas e uma rede hidrográfica densa, 
constituída por muitos cursos de água temporários.
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De acordo com a flora característica de todo o Portugal mediterrâneo, a vegetação 
espontânea que domina a paisagem compõe-se essencialmente de espécies arbóreas e 
arbustivas mediterrâneas: o sobreiro, a azinheira, o zambujeiro, a oliveira, o medronheiro, a 
esteva, o rosmaninho, o alecrim, a aroeira, etc. Além destas espécies autóctones, a paisagem 
também é pontuada pela presença de manchas de pinhal, resultantes de estratégias de 
reflorestamento recentes.
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arbustivas mediterrâneas: o sobreiro, a azinheira, o zambujeiro, a oliveira, o medronheiro, a 
esteva, o rosmaninho, o alecrim, a aroeira, etc. Além destas espécies autóctones, a paisagem 
também é pontuada pela presença de manchas de pinhal, resultantes de estratégias de 
reflorestamento recentes.
Segundo Victoria Cassinelo, geologicamente, o território assenta, na parte meridional do 
Maciço Ibérico, mais rigorosamente, na Faixa Piritosa da Cintura Hispano-Portuguesa. A 
rede hidrográfica pertence à bacia do rio Guadiana, única rede com regime permanente, 
que corre praticamente do Norte a Sul e é fronteira fluvial entre os Países Ibéricos. Esta 
zona é bastante homogénea quanto às suas características geológicas, estando marcada 
por um conjunto de xistos e grauvaques, o que dá origem a solos muito finos e pouco 
férteis. No entanto, apesar da pobreza geral dos solos, as margens do Guadiana e dos seus 
afluentes são terras férteis. As ribeiras do Vascão, Cadavais, Foupana e Odeleite são, por sua 
vez, subsidiárias numerosos cursos de água que, apesar de estarem secos a maior parte do 
ano, são igualmente férteis e explorados. Há ainda a salientar a grande riqueza mineral da 
região, um factor determinante na ocupação humana do território e do seu desenvolvimento 
económico, como se verá adiante.

6 O Portugal mediterrâneo caracteriza-se como uma unidade pouco homogénea, “compreendendo três grandes 
complexos regionais, nitidamente demarcados: o Ribatejo (…); o Alentejo, em que se distingue o Baixo e o Alto-
Alentejo.” (Oliveira, 1995: 12) e finalmente o Algarve.
6 O Portugal mediterrâneo caracteriza-se como uma unidade pouco homogénea, “compreendendo três grandes 
complexos regionais, nitidamente demarcados: o Ribatejo (…); o Alentejo, em que se distingue o Baixo e o Alto-
Alentejo.” (Oliveira, 1995: 12) e finalmente o Algarve.

Segundo Victoria Cassinelo, geologicamente, o território assenta, na parte meridional do 
Maciço Ibérico, mais rigorosamente, na Faixa Piritosa da Cintura Hispano-Portuguesa. A 
rede hidrográfica pertence à bacia do rio Guadiana, única rede com regime permanente, 
que corre praticamente do Norte a Sul e é fronteira fluvial entre os Países Ibéricos. Esta 
zona é bastante homogénea quanto às suas características geológicas, estando marcada 
por um conjunto de xistos e grauvaques, o que dá origem a solos muito finos e pouco 
férteis. No entanto, apesar da pobreza geral dos solos, as margens do Guadiana e dos seus 
afluentes são terras férteis. As ribeiras do Vascão, Cadavais, Foupana e Odeleite são, por sua 
vez, subsidiárias numerosos cursos de água que, apesar de estarem secos a maior parte do 
ano, são igualmente férteis e explorados. Há ainda a salientar a grande riqueza mineral da 
região, um factor determinante na ocupação humana do território e do seu desenvolvimento 
económico, como se verá adiante.
A paisagem, alterada pelo Homem ao longo de séculos, que substituiu a floresta natural da 
zona por terrenos agrícolas e pastagens para gado, resultou na quase ausência de vegetação 
e em solos destruídos pela erosão. A principal causa para esta erosão pode atribuir-se, 
na primeira metade do século XX, às campanhas do trigo e, posteriormente, à acção dos 
incêndios e das chuvas.
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A paisagem, alterada pelo Homem ao longo de séculos, que substituiu a floresta natural da 
zona por terrenos agrícolas e pastagens para gado, resultou na quase ausência de vegetação 
e em solos destruídos pela erosão. A principal causa para esta erosão pode atribuir-se, 
na primeira metade do século XX, às campanhas do trigo e, posteriormente, à acção dos 
incêndios e das chuvas.
A agricultura praticada no concelho de Alcoutim, onde predomina a pequena propriedade, é 
sobretudo, de subsistência, destacando-se as culturas de sequeiro: amendoeira, alfarrobeira, 
oliveira, grão-de-bico, trigo, aveia, cevada e centeio. Para além destas culturas, há que 
referir a produção, também a nível de subsistência de vários produtos hortícolas.

O Concelho de Alcoutim apresenta vestígios humanos, de comunidades itinerantes 
de pastores-agricultores, que remontam a 4000 a.C. Faz parte de uma importante área 
metalogenética, onde os jazigos da Faixa Piritosa Ibérica constituíram, ao longo do tempo, 
para as comunidades locais, uma importante fonte de cobre, antimónio e manganês. Existem 
abundantes vestígios arqueo-metalúrgicos que documentam a presença, na região, de 
trabalhos extractivos e metalúrgicos desde tempos pré-históricos (2500 a.C.). (cf. Gonçalves, 
1989)7 
Segundo Victoria Cassinello, a existência de forjas ancestrais pode ser documentada a partir 
de um tipo de escórias que se encontram à superfície, onde o mineral deve ter sido fundido 
com técnicas muito primitivas, pelas sucessivas civilizações que passaram pelo território, 
permanecendo quase inalteráveis até às vésperas da Revolução Industrial.A agricultura praticada no concelho de Alcoutim, onde predomina a pequena propriedade, é 

sobretudo, de subsistência, destacando-se as culturas de sequeiro: amendoeira, alfarrobeira, 
oliveira, grão-de-bico, trigo, aveia, cevada e centeio. Para além destas culturas, há que 
referir a produção, também a nível de subsistência de vários produtos hortícolas.

7 Numa breve retrospectiva daquilo que tem sido a investigação arqueológica sobre a Idade do Ferro no Nordeste 
Algarvio, e segundo informação actualmente disponível, afirma Victoria Cassinello que pode provar-se pela 
existência de lápides funerárias epigrafadas com escrita do Sudoeste (vascão, Alcoutim) e sepulturas desta época 
(C. Beirão, 1986) a existência de uma civilização detentora de escrita, indicadora de prováveis povoadores que 
continuariam a praticar a exploração mineira e metalúrgica. No actual território do Nordeste Algarvio, conhece-se 
igualmente o aglomerado urbano fortificado de Castro Marim onde, através de numerosas campanhas de intervenção 
arqueológica, Ana Arruda identificou uma longa diacronia de ocupação que vai desde o Bronze Final, Idade do 
Ferro, até oa Período Romano. (Arruda, 2010). Em relação à actividade mineira e metalúrgica na Fortaleza Islâmica 
de Alcoutim, os resultados obtidos por Helena Catarino nas escavações mais recentes desta fortificação (campanha 
de 2003), permitiram a identificação de uma área com estruturas de fundição e restos de redução de mineral, de 
onde se recolheram abundantes fragmentos de escórias (Catarino, 1998 e 2010). 
7 Numa breve retrospectiva daquilo que tem sido a investigação arqueológica sobre a Idade do Ferro no Nordeste 
Algarvio, e segundo informação actualmente disponível, afirma Victoria Cassinello que pode provar-se pela 
existência de lápides funerárias epigrafadas com escrita do Sudoeste (vascão, Alcoutim) e sepulturas desta época 
(C. Beirão, 1986) a existência de uma civilização detentora de escrita, indicadora de prováveis povoadores que 
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arqueológica, Ana Arruda identificou uma longa diacronia de ocupação que vai desde o Bronze Final, Idade do 
Ferro, até oa Período Romano. (Arruda, 2010). Em relação à actividade mineira e metalúrgica na Fortaleza Islâmica 
de Alcoutim, os resultados obtidos por Helena Catarino nas escavações mais recentes desta fortificação (campanha 
de 2003), permitiram a identificação de uma área com estruturas de fundição e restos de redução de mineral, de 
onde se recolheram abundantes fragmentos de escórias (Catarino, 1998 e 2010). 
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de pastores-agricultores, que remontam a 4000 a.C. Faz parte de uma importante área 
metalogenética, onde os jazigos da Faixa Piritosa Ibérica constituíram, ao longo do tempo, 
para as comunidades locais, uma importante fonte de cobre, antimónio e manganês. Existem 
abundantes vestígios arqueo-metalúrgicos que documentam a presença, na região, de 
trabalhos extractivos e metalúrgicos desde tempos pré-históricos (2500 a.C.). (cf. Gonçalves, 
1989)7 
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O Guadiana, navegável e com portos fluviais foi, sobretudo a partir da colonização romana, 
uma importante via comercial, fomentando quer a actividade mineira, quer a actividade 
agrícola da região. Actividades que foram reforçadas e continuadas durante a ocupação 
islâmica.
Depois da reconquista do Algarve iniciaram-se os processos de colonização agrícola, sob a 
direcção das ordens militares, sendo concedido foral a Alcoutim em 1304, por D. Dinis.
Acompanhando a Revolução Industrial, desde finais do século XVII e inícios do século 
XIX, verificou-se um surto de desenvolvimento da indústria mineira nas numerosas minas 
existentes ao longo do rio Guadiana. Inicialmente a Inglaterra e mais tarde a Bélgica, França 
e Alemanha fizeram um forte investimento na indústria extractiva mineira do Nordeste 
Algarvio.
De destacar a criação da Sociedade Mineira de Santa Bárbara8 que obteve diploma legal 
da mina de manganés do Cerro do Seixo Branco, em portaria de 4 de Outubro de 1901. No 
ano seguinte, D. Carlos concede alvará para a exploração da mina, conferindo por tempo 
ilimitado a propriedade da mesma, correspondendo a uma área de 50 hectare.

Segundo Victoria Cassinello, a existência de forjas ancestrais pode ser documentada a partir 
de um tipo de escórias que se encontram à superfície, onde o mineral deve ter sido fundido 
com técnicas muito primitivas, pelas sucessivas civilizações que passaram pelo território, 
permanecendo quase inalteráveis até às vésperas da Revolução Industrial.
O Guadiana, navegável e com portos fluviais foi, sobretudo a partir da colonização romana, 
uma importante via comercial, fomentando quer a actividade mineira, quer a actividade 
agrícola da região. Actividades que foram reforçadas e continuadas durante a ocupação 
islâmica.
Depois da reconquista do Algarve iniciaram-se os processos de colonização agrícola, sob a 
direcção das ordens militares, sendo concedido foral a Alcoutim em 1304, por D. Dinis.
Acompanhando a Revolução Industrial, desde finais do século XVII e inícios do século 
XIX, verificou-se um surto de desenvolvimento da indústria mineira nas numerosas minas 
existentes ao longo do rio Guadiana. Inicialmente a Inglaterra e mais tarde a Bélgica, França 
e Alemanha fizeram um forte investimento na indústria extractiva mineira do Nordeste 
Algarvio.
De destacar a criação da Sociedade Mineira de Santa Bárbara8 que obteve diploma legal 
da mina de manganés do Cerro do Seixo Branco, em portaria de 4 de Outubro de 1901. No 
ano seguinte, D. Carlos concede alvará para a exploração da mina, conferindo por tempo 
ilimitado a propriedade da mesma, correspondendo a uma área de 50 hectare.

Já na última metade do séc. XX e, sobretudo, no último quartel, com a quebra acentuada 
da exploração mineira, uma agricultura tornada difícil pela pobreza dos solos, com a perda 
de importância do Guadiana como via de transporte, tornando mais distante o litoral, 
conduziram Alcoutim a um longo período de estagnação económica e de despovoamento, 
tendo como consequência directa, o declínio e quase extinção do ofício de ferreiro.

8 Segundo a iconografia cristã, Santa Bárbara é protectora de mineiros e metalúrgicos.
8 Segundo a iconografia cristã, Santa Bárbara é protectora de mineiros e metalúrgicos.

Já na última metade do séc. XX e, sobretudo, no último quartel, com a quebra acentuada 
da exploração mineira, uma agricultura tornada difícil pela pobreza dos solos, com a perda 
de importância do Guadiana como via de transporte, tornando mais distante o litoral, 
conduziram Alcoutim a um longo período de estagnação económica e de despovoamento, 
tendo como consequência directa, o declínio e quase extinção do ofício de ferreiro.
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Ferreiros em alCouTim
Ferreiros em alCouTim
Segundo documentação camarária compilada por José Varzeano9, em meados do século XIX, 
ferreiros e ferradores estavam entre os ofícios para os quais existia nomeação periódica 
de juiz de ofício, a quem competia avalizar a aptidão profissional, atribuindo-lhe carta 
profissional.

Segundo documentação camarária compilada por José Varzeano9, em meados do século XIX, 
ferreiros e ferradores estavam entre os ofícios para os quais existia nomeação periódica 
de juiz de ofício, a quem competia avalizar a aptidão profissional, atribuindo-lhe carta 
profissional.
Consta no registo da carta de examinação do ferreiro Joaquim José, da aldeia de Vaqueiros, 
em 1841 que: “Ao candidato, depois de examinado pelo Juiz do Ofício e achando-se hábil 
e com a necessária aptidão para o seu desempenho, é-lhe passada a competente carta de 
examinação, a aquela poderá usar em todas as terras do ‘Reino de Portugal e Algarves’, 
devendo os zeladores da Câmara não lhes porem coima alguma por não tirar licença anual, 
servindo a carta de licença perpétua, com a qual se apresentarão quando for determinado.”
Também era então competência da Câmara a atribuição de licenças para o desempenho dos 
ofícios. Assim, expresso em Acta da Sessão da Câmara Municipal de Alcoutim de 21 de Abril 
de 1842: “A Câmara, velando pelo fiel cumprimento das suas Posturas, determinou que os 
indivíduos que exercerem os ofícios de (...) ferreiro (...) sem estarem encartados, tirem as 
suas licenças até ao fim do mês de Junho pelo tempo que decorrer até oa fim do corrente 
ano, tirando-as depois em conformidade com a Postura, em Janeiro de cada ano. O que 
assim não proceder, pagará multa de 500 réis sempre que for encontrado a trabalhar no 
ofício sem estar munido da respectiva licença.” (Varzeano, 2009)

9 Fonte: Blogue Alcoutim Livre, publicado por José Varzeano, 2009
9 Fonte: Blogue Alcoutim Livre, publicado por José Varzeano, 2009
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Consta no registo da carta de examinação do ferreiro Joaquim José, da aldeia de Vaqueiros, 
em 1841 que: “Ao candidato, depois de examinado pelo Juiz do Ofício e achando-se hábil 
e com a necessária aptidão para o seu desempenho, é-lhe passada a competente carta de 
examinação, a aquela poderá usar em todas as terras do ‘Reino de Portugal e Algarves’, 
devendo os zeladores da Câmara não lhes porem coima alguma por não tirar licença anual, 
servindo a carta de licença perpétua, com a qual se apresentarão quando for determinado.”
Também era então competência da Câmara a atribuição de licenças para o desempenho dos 
ofícios. Assim, expresso em Acta da Sessão da Câmara Municipal de Alcoutim de 21 de Abril 
de 1842: “A Câmara, velando pelo fiel cumprimento das suas Posturas, determinou que os 
indivíduos que exercerem os ofícios de (...) ferreiro (...) sem estarem encartados, tirem as 
suas licenças até ao fim do mês de Junho pelo tempo que decorrer até oa fim do corrente 
ano, tirando-as depois em conformidade com a Postura, em Janeiro de cada ano. O que 
assim não proceder, pagará multa de 500 réis sempre que for encontrado a trabalhar no 
ofício sem estar munido da respectiva licença.” (Varzeano, 2009)
Estas determinações regulamentares camarárias atestam a importância do ofício de ferreiro 
na comunidade alcoutinense de então e, por elas, pode constatar-se que este ofício teve 
grande relevância em todas as freguesias do concelho, até meados do século XX.
Assim, consta no Livro de Receitas e Despesas da Real Confraria de Nossa Senhora da 
Conceição que: “Em 1799, Manuel Dias, ferreiro em Giões, fez a cruz de ferro forjado para a 
Capela de Nª Sª da Conceição, na vila, pela qual recebeu cinco mil réis.”
Segundo o mesmo autor “em 1819, António Rodrigues, de Giões, obtém a carta de ferreiro 
e serralheiro, em Tavira, junto do Juiz de Fora e Presidente do Senado, Dr. Bernardo José 
Vieira Mota.
Sabemos que em 1853 exercia a actividade nesta aldeia um António Rodrigues que poderá 
tratar-se da mesma pessoa.

Estas determinações regulamentares camarárias atestam a importância do ofício de ferreiro 
na comunidade alcoutinense de então e, por elas, pode constatar-se que este ofício teve 
grande relevância em todas as freguesias do concelho, até meados do século XX.
Assim, consta no Livro de Receitas e Despesas da Real Confraria de Nossa Senhora da 
Conceição que: “Em 1799, Manuel Dias, ferreiro em Giões, fez a cruz de ferro forjado para a 
Capela de Nª Sª da Conceição, na vila, pela qual recebeu cinco mil réis.”
Segundo o mesmo autor “em 1819, António Rodrigues, de Giões, obtém a carta de ferreiro 
e serralheiro, em Tavira, junto do Juiz de Fora e Presidente do Senado, Dr. Bernardo José 
Vieira Mota.
Sabemos que em 1853 exercia a actividade nesta aldeia um António Rodrigues que poderá 
tratar-se da mesma pessoa.

Identificámos também na mesma aldeia, Lourenço Rodrigues Júnior cuja carta foi obtida em 
20 de Outubro de 1841.
A freguesia de Martim Longo foi um centro importante de ferrajaria. O mestre ferreiro José 
Henriques, que tirou a sua carta de ofício, prestando provas em 5 de Dezembro de 1842, 
António Fernando de Campos que obteve a sua em 28 de Janeiro do ano seguinte, António 
Marques (1844.09.07) e António Rodrigues Júnior (1849.02.01) foram outros mestres 
ferreiros que localizámos como trabalhando naquela freguesia.
O lugar de Juiz do Ofício de ferreiro era desempenhado em 1843 por José Manuel, da aldeia 
de Vaqueiros, havendo pelo menos mais outro, José Joaquim, trabalhando naquela aldeia 
serrana.

Identificámos também na mesma aldeia, Lourenço Rodrigues Júnior cuja carta foi obtida em 
20 de Outubro de 1841.
A freguesia de Martim Longo foi um centro importante de ferrajaria. O mestre ferreiro José 
Henriques, que tirou a sua carta de ofício, prestando provas em 5 de Dezembro de 1842, 
António Fernando de Campos que obteve a sua em 28 de Janeiro do ano seguinte, António 
Marques (1844.09.07) e António Rodrigues Júnior (1849.02.01) foram outros mestres 
ferreiros que localizámos como trabalhando naquela freguesia.
O lugar de Juiz do Ofício de ferreiro era desempenhado em 1843 por José Manuel, da aldeia 
de Vaqueiros, havendo pelo menos mais outro, José Joaquim, trabalhando naquela aldeia 
serrana.
Em 1844 exercia a sua actividade na aldeia do Pereiro, Joaquim Mestre.” (Varzeano, 2009) 
Até meados do século XX, o ofício de ferreiro teve, no Concelho de Alcoutim, como já se 
disse, uma grande expressão. Todas as freguesias tinham, para seu próprio proveito, e porque, 
essencialmente, o trabalho na agricultura assim o exigia, várias oficinas em laboração.
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Em 1844 exercia a sua actividade na aldeia do Pereiro, Joaquim Mestre.” (Varzeano, 2009) 
Até meados do século XX, o ofício de ferreiro teve, no Concelho de Alcoutim, como já se 
disse, uma grande expressão. Todas as freguesias tinham, para seu próprio proveito, e porque, 
essencialmente, o trabalho na agricultura assim o exigia, várias oficinas em laboração.
De salientar a existência, na vila de Alcoutim de uma fábrica de foices (J. Rosário & 
Castellejos). Esta fábrica, ao contrário da maioria das pequenas oficinas que existiam nas 
aldeias, tinha uma grande produção, vendendo o seu produto em todo o Algarve, Alto e 
Baixo Alentejo. Segundo Gaspar Santos, as foices ali fabricadas “tinham uma qualidade e 
um preço competitivos resultantes de toda a foice (corpo e corte) ser uma só peça”10 não 
sendo necessário proceder à fase de caldeamento, o que abreviava e facilitava o processo 
de fabrico.
Nesta fábrica executavam-se “por encomenda outros trabalhos, nomeadamente peças 
simples de ferro forjado como camas, ferros náuticos (âncoras), até peças mais delicadas 
para substituição de outras avariadas em espingardas de caça, instrumentos para cortar 
carne e, inclusive, as peças de corte de ferro das suas guilhotinas e tesouras que exigiam 
temperas especiais. Faziam a manutenção do antigo relógio (já substituído) que dava horas 
com badaladas no sino da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, relógio aliás que tinha sido 
concebido por um ferreiro do concelho.” (Santos, 2009)

De salientar a existência, na vila de Alcoutim de uma fábrica de foices (J. Rosário & 
Castellejos). Esta fábrica, ao contrário da maioria das pequenas oficinas que existiam nas 
aldeias, tinha uma grande produção, vendendo o seu produto em todo o Algarve, Alto e 
Baixo Alentejo. Segundo Gaspar Santos, as foices ali fabricadas “tinham uma qualidade e 
um preço competitivos resultantes de toda a foice (corpo e corte) ser uma só peça”10 não 
sendo necessário proceder à fase de caldeamento, o que abreviava e facilitava o processo 
de fabrico.
Nesta fábrica executavam-se “por encomenda outros trabalhos, nomeadamente peças 
simples de ferro forjado como camas, ferros náuticos (âncoras), até peças mais delicadas 
para substituição de outras avariadas em espingardas de caça, instrumentos para cortar 
carne e, inclusive, as peças de corte de ferro das suas guilhotinas e tesouras que exigiam 
temperas especiais. Faziam a manutenção do antigo relógio (já substituído) que dava horas 
com badaladas no sino da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, relógio aliás que tinha sido 
concebido por um ferreiro do concelho.” (Santos, 2009)

10 Fonte: Blog Alcoutim Livre, publicado por Gaspar Santos, 2009
10 Fonte: Blog Alcoutim Livre, publicado por Gaspar Santos, 2009
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• Joaquim do Rosário e António do Rosário (irmãos brothers)

• Sebastião Mendes e Manuel Sebastião (pai e filho father and son)
• Alítio Mendes e António Mendes (irmãos brothers)
•  António Guerreiro Soares (pai father), Elisiário Guerreiro Soares, Agostinho Guerreiro Soares  

e António Guerreiro Soares (filhos sons). Estes eram também ferradores They were also farriers.

• António Barão Júnior
• Miguel do Vale e Joaquim do Vale (pai e filho father and son)

• Daniel Neves

• Francisco Romba e Matias Pereira*, também ferradores also farriers.
• Elisiário Soares e António da Palma Soares (pai e filho father and son), também ferradores also farriers  
• José Gomes

*  Francisco Romba legou a sua oficina e respectivas ferramentas a Matias Pereira que mantém ainda hoje actividade, 
em oficina própria, sobretudo como ferrador.

*  Francisco Romba legou a sua oficina e respectivas ferramentas a Matias Pereira que mantém ainda hoje actividade, 
em oficina própria, sobretudo como ferrador.

Até meados do século XX, quando ofício de ferreiro ainda tinha relativa importância no 
Concelho de Alcoutim, coexistiam inúmeras oficinas onde trabalhavam:

Até meados do século XX, quando ofício de ferreiro ainda tinha relativa importância no 
Concelho de Alcoutim, coexistiam inúmeras oficinas onde trabalhavam:
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o Ferreiro e o mundo rural
o Ferreiro e o mundo rural
Remetendo para o contexto da realidade sócio-económico do Nordeste Algarvio, e do mundo 
rural, em geral, o ofício de ferreiro é, normalmente, legado de pais para filhos. Segundo 
António Soares da Palma, antigo ferreiro, (76 anos) seriam poucos os “indivíduos de fora que 
vinham aprender o ofício”. Mas, muito mais do que uma herança familiar, trata-se também 
de uma importante herança social, sendo o ofício de ferreiro outrora considerado essencial 
e de grande prestígio, sem o qual o ciclo agrícola não se completaria.

Remetendo para o contexto da realidade sócio-económico do Nordeste Algarvio, e do mundo 
rural, em geral, o ofício de ferreiro é, normalmente, legado de pais para filhos. Segundo 
António Soares da Palm, antigo ferreiro, (76 anos) seriam poucos os “indivíduos de fora que 
vinham aprender o ofício”. Mas, muito mais do que uma herança familiar, trata-se também 
de uma importante herança social, sendo o ofício de ferreiro outrora considerado essencial 
e de grande prestígio, sem o qual o ciclo agrícola não se completaria.
Associando-se ao domínio da alquimia, pela referência a todos os elementos com que a sua 
actividade interfere (Fogo, Ar, Terra e Água), e ainda à dimensão simbólica que ao longo 
de séculos ganhou, imagina-se que o ferreiro tenha adquirido características mágicas e 
força hercúlea. Assim e numa dimensão estereotipada, o ferreiro caracteriza-se como uma 
pessoa de temperamento rude e dotada de uma resistência física excepcional face às suas 
condições de trabalho. Estas características, conjugadas com aquelas que são naturais ao 
ferro são frequentemente utilizadas como metáforas (de força, robustez, etc.) de que se 
encontram os mais diversos exemplos11. Contudo, numa realidade próxima, e saindo desta 
dimensão estereotipada, o carácter universal do ferreiro, no mundo rural, apresenta-o como 
uma pessoa socialmente reconhecida e considerada, impondo-se pelas características do seu 
trabalho que implicam força, controlo do fogo e audácia. É assim um homem forte, heróico, 
popular e generoso.
Na sua indumentária sobressai o avental de carneira, com peitilho e presilhas e preso à 
cintura por correia e fivela. Este avental tinha por função proteger o seu corpo do calor da 
forja e de eventuais queimaduras.
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11 De um universo enorme de referências apresentam-se alguns exemplos que ilustram as metáforas mais recorrentes: 
Quando o ferro está acudido, então deve ser batido – quando algum negócio está em bom andamento deve-se levá-lo 
activamente adiante;
Chaga aberta no coração com um ferro em brasa – aquilo que atormenta, que castiga;
Quem com ferros mata, com ferros morre – aquilo que alguém faz contra outro acontecer-lhe-á também;
A ferro e fogo – destruição com armas e fogo;
Malhar em ferro frio – fazer algo inútil
A ferros – com grande dificuldade;
Forjar é sinónimo de criar, realizar…
No sentido físico ferro é sinónimo de rigeza, força, saúde, vigor, poder, duração, indestrutibilidade, etc., de que são 
testemunhos expressões como: saúde de ferro;
No sentido moral ferro é sinónimo de: dureza de sentimentos e de carácter, inflexibilidade, rigor, impiedade, 
despotismo, raiva, ódio, inveja, etc., de que são testemunhos expressões como: coração de ferro, vontade de ferro 
e ter ferro.
11 De um universo enorme de referências apresentam-se alguns exemplos que ilustram as metáforas mais recorrentes: 
Quando o ferro está acudido, então deve ser batido – quando algum negócio está em bom andamento deve-se levá-
lo activamente adiante;
Chaga aberta no coração com um ferro em brasa – aquilo que atormenta, que castiga;
Quem com ferros mata, com ferros morre – aquilo que alguém faz contra outro acontecer-lhe-á também;
A ferro e fogo – destruição com armas e fogo;
Malhar em ferro frio – fazer algo inútil
A ferros – com grande dificuldade;
Forjar é sinónimo de criar, realizar…
No sentido físico ferro é sinónimo de rigeza, força, saúde, vigor, poder, duração, indestrutibilidade, etc., de que são 
testemunhos expressões como: saúde de ferro;
No sentido moral ferro é sinónimo de: dureza de sentimentos e de carácter, inflexibilidade, rigor, impiedade, 
despotismo, raiva, ódio, inveja, etc., de que são testemunhos expressões como: coração de ferro, vontade de ferro 
e ter ferro.

Constata-se ainda, associado à figura do ferreiro, a existência de um universo de conotações 
pouco prováveis: por exemplo no tratamento de várias doenças em pessoas e em animais. 
Ideia corroborada por alguns testemunhos recolhidos que dão conta de como era hábito as 
pessoas acorrerem à forja, ao invés de acorrerem ao consultório médico para tratar anemia, 
ingerindo água férrea preparada pelo ferreiro que então colocava num recipiente com água 
um ferro em brasa; tosse convulsa, aspirando os fumos libertados pelo carvão de pedra; e 
zona, por esfregar a pele afectada com óleo de trigo, obtido mediante o aquecimento de 
grãos de cereal com um ferro em brasa. 

Constata-se ainda, associado à figura do ferreiro, a existência de um universo de conotações 
pouco prováveis: por exemplo no tratamento de várias doenças em pessoas e em animais. 
Ideia corroborada por alguns testemunhos recolhidos que dão conta de como era hábito as 
pessoas acorrerem à forja, ao invés de acorrerem ao consultório médico para tratar anemia, 
ingerindo água férrea preparada pelo ferreiro que então colocava num recipiente com água 
um ferro em brasa; tosse convulsa, aspirando os fumos libertados pelo carvão de pedra; e 
zona, por esfregar a pele afectada com óleo de trigo, obtido mediante o aquecimento de 
grãos de cereal com um ferro em brasa. 
Se na actualidade, o recurso ao médico está muito generalizado, o mesmo não acontecia nas 
sociedades rurais do passado, onde a partilha entre o ‘tradicional’ e o moderno decorre do 
facto de que existe uma lógica simbólica, traduzida em ideias tradicionais que dá sentido e 
estrutura à experiência, pelo que, muitas vezes, as causas últimas das doenças e respectivos 
tratamentos eram fornecidas pela cultura tradicional e não pela medicina convencional. Era 
mesmo recorrente serem os próprios médicos a aconselharem os seus pacientes a procurarem 
o ferreiro, legitimando assim o seu ‘poder’. Não entrando, porém, em domínios obscuros de 
curandice, sendo certo que a fronteira entre medicina popular e práticas mágicas é ainda 
muito ténue, o ferreiro assumia-se assim como um ‘curioso’ ou como diz António Soares da 
Palma: “O ferreiro tinha também um pouco de curandeiro. O ferreiro além da sua arte ainda 
era curandeiro. É preciso não deixar extinguir essa malta.”
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O mesmo poderá ser dito relativamente ao exercício de funções veterinárias por alguns 
ferreiros (quando acumulavam a função de ferrador) e por muitos ferradores. Era comum 
recorrer-se a estes profissionais para resolver os problemas de saúde dos animais. Neste 
caso, existia mesmo um certo estatuto social/profissional reconhecido: Alvitar, ou seja, 
veterinário sem diploma. Mesmo, como testemunhou Mestre Elisiário Soares12 (84 anos), 
antigo ferreiro de Martinlongo, quando a presença de um veterinário nos meios rurais era 
já comum, estes, muitas vezes recorriam à ajuda do ferreiro ou ferrador, reconhecendo-lhes 
qualidade e prestígio. Os problemas dos animais mais comuns tratados por estes ‘veterinários 
sem diploma’, conforme testemunhado por António Soares da Palma seriam: a extracção de 
dentes cromilhos (equivalentes aos dentes do siso nos humanos); formigueiro (que afecta 
os cascos dos animais); pulmeira (equivalente a pneumonia) e embaço (engasgamento dos 
cavalos por ingestão excessiva de farinha de alfarroba). Era também muito comum serem 
chamados a assistir aos partos dos animais.
O trabalho de ferrador consistia essencialmente na colocação de ferraduras nos cascos dos 
animais. Por vezes forjavam as ferraduras. Era um ofício que tinha muito em comum com 
o de ferreiro, não se distinguindo, por vezes, com precisão as fronteiras de um e de outro. 
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12 De referir que este testemunhou serem estas funções de ‘veterinário’ as que mais o cativavam no seu quotidiano 
laboral.
12 De referir que este testemunhou serem estas funções de ‘veterinário’ as que mais o cativavam no seu quotidiano 
laboral.
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No entanto como nem todos os ferreiros eram ferradores, nem todos os ferradores forjavam 
ferraduras, havia uma relação de cumplicidade entre ambos os profissionais. Chama-se 
‘Arte de Ferrar’ ao conjunto de conhecimentos que o ferrador deve possuir para colocar 
as ferraduras, seguindo os preceitos necessários no casco do animal. O seu conjunto de 
ferramentas resume-se a: turquês para arrancar a ferradura e os cravos e para cortar o casco 
do animal; formão para aparelhar o corte do casco do animal; martelo para pregar e arrebitar 
os cravos; cravos e ferraduras.
Ainda sobre o ofício de ferrador será importante aludir que o seu trabalho era, com frequência, 
contratado à avença anual. Sobretudo por conta dos lavradores que possuíssem maiores 
recursos e mais animais. Nestas situações o pagamento era feito em alqueires de trigo: “um 
alqueire para um burro, um alqueire e meio para uma besta muar e uma cavalar eram dois 
alqueires”, conforme testemunha António Valente (85 anos), antigo ferrador em Vaqueiros.
A alusão a estes outros domínios do trabalho do ferreiro revelam-se importantes na medida 
em que ilustram, por um lado, uma vertente da forja enquanto espaço terapêutico, mas 
mais do que isso vêm confirmar, ainda que apenas e em certa medida, resquícios de um 
universo simbólico associado ao ferro e ao ferreiro, que não podendo ser ilustrados por uma 
recorrência maior e mais concreta de factos serve apenas para levantar hipóteses e lançar 
pistas possíveis para diferentes interpretações sobre o trabalho e o domínio do ferro.
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Os registos da existência de forjas na aldeia do Pereiro perdem-se no tempo. Esta oficina, 
cujo mais antigo registo nas Finanças remonta a 1937, acreditando-se porém que terá 
existência anterior, conheceu como último ferreiro Francisco Romba13, conhecido por Mestre 
Chico que aqui terá chegado, vindo do Baixo Alentejo (próximo da fronteira com o Algarve), 
onde aprendera o ofício com o seu pai, no início da década de 40 do séc. XX. Na altura, 
segundo testemunha Pedro José, não havia no Pereiro nenhum ferreiro, pelo que terá 
informado Mestre Chico de que se aqui se instalasse teria “uma freguesia grande.” Seguindo 
esta sugestão, Mestre Chico veio explorar esta oficina, onde trabalhou, com ajudantes e 
aprendizes, durante cerca de 30 anos, transferindo-se, por ocasião da morte de um cunhado 
(também ferreiro), para outra oficina no Pereiro, maior e mais recente, que oferecia melhores 
condições. Desde essa altura este espaço perdeu a sua função original, tendo sido usado 
durante algum tempo como armazém e loja de roupa.

Os registos da existência de forjas na aldeia do Pereiro perdem-se no tempo. Esta oficina, 
cujo mais antigo registo nas Finanças remonta a 1937, acreditando-se porém que terá 
existência anterior, conheceu como último ferreiro Francisco Romba13, conhecido por Mestre 
Chico que aqui terá chegado, vindo do Baixo Alentejo (próximo da fronteira com o Algarve), 
onde aprendera o ofício com o seu pai, no início da década de 40 do séc. XX. Na altura, 
segundo testemunha Pedro José, não havia no Pereiro nenhum ferreiro, pelo que terá 
informado Mestre Chico de que se aqui se instalasse teria “uma freguesia grande.” Seguindo 
esta sugestão, Mestre Chico veio explorar esta oficina, onde trabalhou, com ajudantes e 
aprendizes, durante cerca de 30 anos, transferindo-se, por ocasião da morte de um cunhado 
(também ferreiro), para outra oficina no Pereiro, maior e mais recente, que oferecia melhores 
condições. Desde essa altura este espaço perdeu a sua função original, tendo sido usado 
durante algum tempo como armazém e loja de roupa.

13 Francisco dos Santos Romba nasceu em 1909 em Penedos, concelho de Mértola e morreu em 1987.
13 Francisco dos Santos Romba nasceu em 1909 em Penedos, concelho de Mértola e morreu em 1987.
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Há cerca de 30 anos, Mestre Chico terá legado a sua oficina a Mestre Matias que com ele 
aprendera o ofício e que passava assim a ser o novo ferreiro da aldeia. Actualmente Mestre 
Matias mantém-se em funções, tendo uma pequena oficina num espaço que é também 
garagem e arrecadação (o que demonstra a pouca expressividade do ofício na actualidade). 
É sobretudo solicitado para ferrar animais, acorrendo onde seja necessário, ao contrário do 
que era costume. Faz também diversas armadilhas para animais (coelhos, javalis, etc.).
Na oficina do Pereiro, quando nela trabalhava Mestre Chico, e à semelhança do que 
acontecia em muitas outras, o dia de trabalho começava de madrugada e prolongava-se 
até ao pôr-do-sol. Muitas vezes, nos períodos de maior intensidade de trabalho, e segundo 
Suzete Romba, começava-se a função às 4 horas da manhã. O barulho dos malhos soava 
como música, marcando o ritmo e animando a aldeia. Também o movimento de pessoas e 
animais que acorriam à oficina dava vida à aldeia, pois a toda a hora chegava gente, homens 
principalmente, procurando o trabalho do ferreiro, para adquirirem ou amanharem alfaias, 
com animais para ferrar, etc. Este movimento era ainda intensificado pela chegada regular 
de camiões com matéria-prima para o trabalho na forja (ferro e carvão).
Ou como testemunha António Cavaco (90 anos), antigo trabalhador rural e pastor, “O Mestre 
Chico tinha muita freguesia. Vinha gente de todo o lado. Vinham ali ferrar bestas, amanhar 
ferramentas, muita coisa.”
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com animais para ferrar, etc. Este movimento era ainda intensificado pela chegada regular 
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O ritmo do trabalho na oficina 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, sempre sujeitos a grande desgaste); a partir do Inverno e até à Primavera 
fabricavam-se as foices para as colheitas.
Nestes períodos de intensificação do trabalho a azáfama era constante. Segundo Daniel 
Neves para amanhar uma charrua, cuja relha durasse um mês o respectivo bico duraria 
cerca e dois dias, sendo por isso necessário acorrer com muita frequência aos serviços do 
ferreiro para se lhe acrescentar o bico que se havia gasto na terra. Porque, como testemunha 
António Valente, naquele tempo “gastava-se muita coisa porque trabalhava-se no campo e 
o campo comia tudo.”
Durante todo o ano Mestre Chico fazia ferraduras que usava para, ele próprio, ferrar animais, 
ou para vender aos ferradores que as solicitassem. Fazia ainda balanças de vara, que eram 
famosas em todo o Algarve e Alentejo, e inúmeros artefactos e objectos de uso quotidiano 
(camas, lavatórios, ferrolhos, trempes, etc.).
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cerca e dois dias, sendo por isso necessário acorrer com muita frequência aos serviços do 
ferreiro para se lhe acrescentar o bico que se havia gasto na terra. Porque, como testemunha 
António Valente, naquele tempo “gastava-se muita coisa porque trabalhava-se no campo e 
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Durante todo o ano Mestre Chico fazia ferraduras que usava para, ele próprio, ferrar animais, 
ou para vender aos ferradores que as solicitassem. Fazia ainda balanças de vara, que eram 
famosas em todo o Algarve e Alentejo, e inúmeros artefactos e objectos de uso quotidiano 
(camas, lavatórios, ferrolhos, trempes, etc.).
Sobre as balanças de vara que fabricava com grande minúcia e precisão, diz Pedro José: 
“A primeira balança que ele fez no Pereiro quem a comprou foi o meu pai, e disse-lhe logo 
assim: ‘- Pode apostar com quem quiser como aquilo está mesmo no ouro, pode pesar aquilo 
que quiser.’ Chegou a pontos que vinham pessoas a pesar aqui à nossa balança.”

alFaias, balanças e Ferraduras
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Sobre as balanças de vara que fabricava com grande minúcia e precisão, diz Pedro José: 
“A primeira balança que ele fez no Pereiro quem a comprou foi o meu pai, e disse-lhe logo 
assim: ‘- Pode apostar com quem quiser como aquilo está mesmo no ouro, pode pesar aquilo 
que quiser.’ Chegou a pontos que vinham pessoas a pesar aqui à nossa balança.”
As balanças eram constituídas por uma caixa, uma haste com 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,  exigindo um trabalho de aferição muito 
rigoroso. O Mestre Chico numerava cada balança que fazia e gravava numa das extremidades 
do braço da mesma, as iniciais do seu nome.
O fabrico de foices era o trabalho que mais tempo consumia ao Mestre Chico, já que tinham 
de ser produzidos centenas, senão milhares, de exemplares. Ainda que a produção de cereal 
no Concelho de Alcoutim não fosse substancialmente expressiva, era comum os homens 
partirem para o Alentejo em busca de trabalho durante a época das colheitas, levando 
consigo a sua própria foice.
O processo de fabrico de foices era complexo e requeria uma série de procedimentos descritos 
por António Soares Palma e que passavam, envolvendo todos os procedimentos técnicos do 
trabalho de ferreiro, por: caldear na forja; puxar e malhar (dar forma, fazer ‘a curva’); rebolar 
para limpar; fazer a dentadura ou picar a foice; ir de novo à forja para dar tempra; voltar 
ao rebolo para limpar e afiar; envernizar e encabar e, por fim, enrolá-la em papel para não 
oxidar.
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Segundo Mestre Elisiário Soares de Martinlongo: “o que mais fabriquei foram foices e cheguei 
a fabricar 18 mil num ano. É muita foice não é? também as espalhava desde o Algarve à Beira 
baixa (...). Quando eu andava na venda das foices o pessoal por lá perguntava-me: - Então 
isto leva um dia para fazer aqui os dentes das foices? – que era a picadura e eu dava-me em 
rir, eu digo: - Um dia? 3 minutos e meio, 4 minutos chega!! – Mas como é isso possível? – O 
senhor põe-se lá ao pé e não é capaz de contar as pancadas que eu dou no cinzel.
E era assim as pessoas, pois não conheciam e quem via aquilo estando tudo tão certo então 
achavam isso impossível.”
Outra função do ferreiro, complementar ao trabalho do abegão, era a de ferrar as rodas 
dos veículos de tracção animal. Assim, e como testemunha vivamente Suzete Romba: 
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Como testemunha Suzete Romba, filha do Mestre Chico: “Quando centenas de foices haviam 
já saído da forja, passando pela bigorna, era necessário amolá-las num rebolo próprio” de 
pedra e forma cilíndrica colocado verticalmente numa caixa de madeira contendo água e 
movido a pedal. Seguia-se, depois, o trabalho de picar as foices que requeria grande precisão 
e mestria e que consistia em dar à foice um corte tipo serra. “Para isso era preciso ter um 
banco próprio14, de madeira, um cinzel e um martelo. Quando o meu pai ia picar as foices, 
dizia que ia descansar um pouco porque este trabalho era, talvez, o único que fazia sentado. 
(...) O meu pai fazia este trabalho com tanta mestria e com um ritmo tão rápido e tão certo 
que os dentes da foice, bem unidos uns aos outros, mais pareciam ter sido feitos por um 
processo mecânico e não à mão.”
Outra especificidade do trabalho de Mestre Chico, seria picar foices para canhotos. Como 
nem todos os mestres das oficinas em redor, o sabiam fazer, enviavam-nas ao Pereiro, para 
que Mestre Chico as picasse, o que fazia na perfeição, aproveitando a característica de ser 
ambidestro.
Será importante mencionar que havia oficinas que fabricavam foices durante todo o ano. 
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14 Espécie de cavalete tosco de madeira onde assentava uma pequena bigorna. A foice colocava-se em cima da 
bigorna e fixava-se por correias de couro que eram esticadas com os pés.
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“Esporadicamente, o trabalho do ferreiro saía das paredes da oficina para ir ao encontro 
do trabalho do abegão da aldeia, o Mestre Manuel Francisco. ‘Enferrar’ era o nome que se 
dava ao trabalho que consistia em introduzir o aro de ferro na roda de madeira, feito em 
parceria entre o ferreiro e o abegão. Neste dia era precisa a ajuda de muita gente, mestres 
e ajudantes. Este trabalho redundava num espectáculo para quem assistia a este processo 
porque implicava o uso da força e do fogo e punha à prova a coragem destes homens pois 
o perigo estava ali a espreitar. As crianças e curiosos, atraídos por toda esta envolvência, 
enchiam o espaço circundante onde este trabalho ia decorrer. Logo na véspera eram procurados 
excrementos de vaca (raros por estas bandas, por estes animais serem, também, raros por 
aqui). Eram colocados no chão formando uma circunferência cujo perímetro correspondia 
ao do aro de ferro que ali iria ser colocado. Era escavada uma cova no chão onde algumas 
mulheres despejavam água que traziam do poço do povo em cântaros e baldes. Acendia-se 
um braseiro onde já estavam os excrementos de vaca e outros materiais, lenha e madeira, 
sobre o qual se colocava o aro de ferro para poder dilatar com o calor. Quando se tornava 
incandescente surgia o momento mais perigoso de todo este processo. Era quando vários 
homens, agarrando em grandes tenazes de ferro, o retiravam com todo o cuidado do braseiro 
e o levavam para o lugar onde se encontrava a roda colocada sobre uma armação de madeira, 
introduzindo-o aí com todo o cuidado. Entretanto, homens e mulheres acorriam com baldes 
de água, trazida da já referida poça, que atiravam sobre a roda para que o aro contraísse e 
se desse um bom ajustamento entre as duas peças. Seguidamente, o ferreiro e o abegão, 
cada um com seu martelo, iam batendo na roda e no aro ainda quentes do fogo para que 
tudo ficasse na perfeição.
O momento mais alto de todo este processo era, sem dúvida, aquele em que os homens 
tinham de conduzir esse enorme aro de ferro em brasa, até o colocarem na roda.
Hoje, a uma distância de quase 70 anos, lembro-me bem dos momentos de aflição que 
passava ao ver o meu pai envolvido naquele trabalho perigoso, sabendo eu, embora criança 
ainda, que ele era protagonista principal daquela cena.”
Ou como resume Mestre Elisiário Soares: “Pronto era uma vida muito dura, porque 
anteriormente logo a principio a gente  fazia uma foice mas era com um bocadinho de aço e 
um bocadinho de ferro e ligava aquilo tudo, quer dizer para ligar o ferro com o aço tinha que 
correr ali como a água se uma parte começava a escorregar primeiro tinha que lhe descair 
com a areia em cima para ele se manter ali e chegar aquele calor devido, era correr em cima 
e ligar logo. Os anos foram muitos e a história é muito comprida, na questão de fabricar. 
Tudo quanto foi agrícola fiz, todas as ferramentas agrícolas, machadas, machadinhas e 
foices é como digo, aos milhares. É tudo quanto tenho para contar pois isto era uma história 
ainda muito maior, é muito difícil estar à boca de uma forja a correr o suor de fio e estar a 
chuviscar e ir ferrar para o meio da rua, fazer as ferraduras e pregá-las...”
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Destacando a vertente social da forja, e porque nos meios rurais, esta rivalizava com a tasca 
ou com a barbearia (espaços de sociabilidade masculina), essencialmente no Inverno, onde 
os homens acorriam ao calor do fogo, aqui se juntavam para conversarem sobre o quotidiano 
ou para saberem as últimas novidades do mundo, uma vez que Mestre Chico assinava o jornal 
‘República’.
De salientar ainda que Mestre Chico era um homem pouco comum, já que, para os padrões da 
época e da realidade social da aldeia, era um homem culto e esclarecido: interessava-se pela 
leitura, sobretudo dos clássicos portugueses, como Eça de Queirós; gostava de viajar e de 
conhecer o país, aproveitando cada oportunidade que tinha para visitar museus; era também 
um opositor de Salazar convicto, esperançoso por uma mudança de regime.
Dotado destas características intelectuais, adivinha-se que a oficina fosse um espaço 
privilegiado de conversa e de esclarecimento sobre a actualidade. Obviamente que com as 
devidas ressalvas que outros tempos exigiam... 
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devidas ressalvas que outros tempos exigiam... 
Também esta oficina tinha uma vertente terapêutica considerável, aqui acorrendo, sobretudo, 
quem sofria de tosse convulsa, para aspirarem os fumos do carvão, e de anemia, para 
obterem água férrea. Não existem porém testemunhos sobre a prática de tratamento da zona 
(ou cobro) por Mestre Chico.
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Também esta oficina tinha uma vertente terapêutica considerável, aqui acorrendo, sobretudo, 
quem sofria de tosse convulsa, para aspirarem os fumos do carvão, e de anemia, para 
obterem água férrea. Não existem porém testemunhos sobre a prática de tratamento da zona 
(ou cobro) por Mestre Chico.
Mestre Chico também conciliava às suas funções de ferreiro as de ferrador, fazendo as 
ferraduras e ferrando os animais. Contudo não se regista que desempenhasse quaisquer 
funções de Alvitar, ao contrário do que outros ferreiros/ferradores faziam.
Dando continuidade a uma tradição perdida no tempo, ocasionalmente Mestre Chico era 
procurado pelos rapazes da aldeia para que lhes fizesse anéis de cravo de ferradura com 
os quais presenteavam as moças. Estes anéis, feitos com um cravo de ferradura espalmado 
e enrolado, eram então um símbolo de amor e de comprometimento e, segundo Leite 
Vasconcelos, seriam um prenúncio de felicidade para quem os usasse.
Como ficou demonstrado, o trabalho do ferreiro no mundo rural não se limitava à produção 
de alfaia agrícola. De facto, o ferreiro desempenha um papel fundamental no quotidiano das 
aldeias, tal como testemunha o seguinte texto:
“A grande falange dos arroteadores da terra que moirejando dia-a-dia empunha a enchada, a 
sachola, o sacho, o sachinho, o alvião, o machado, o gadanho, a pôdoa, a picareta, a fouce, 
a foucinha, o foucinhão, a forquilha, a grade, o arado, todo o ferramental, enfim, que se 
cabrunha, caldeia, calça, tempera, aguça e amola, tôda encaminha seus cuidados para êsse 
colaborador do seu granjeio – o ferreiro da aldeia.
O próprio carro ancestral, de eixo fixo, que tem por assim dizer o primeiro lugar junto das 
apeirias da lavoura, êsse mesmo recebe do ferreiro da aldeia os pregos de ‘cabeça’, as ‘meias 
luas’, as ‘abraçadeiras’, as ‘rosetas’, as ‘vistas’, as chapas dos ‘rodeiros’, a ‘chavelha’, o 
‘chavelhão’, as ‘cantelas’, as ‘ergolas’, sem o que não resistiria aos solavancos dos caminhos 
duros e ladeirentos.
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E não é tudo. Precisa-se de uma pregadeira na grelha, de uma aza no ‘pote’, de um ‘gramêlo’ 
na porta, de uma ‘ferrelha’ p’ró forno, de um gancho para a ‘podoira’, de um’rabo’ na colher, 
de um ‘chuço’ p’rá provadeira do estrume? Acorre-se ao ferreiro da aldeia – que, se calhar, 
porque a forja está  apagada, vai-se ao ferrancho que tem para seu uso, ajeita-o, lima-o, 
vende-o ao freguês e, só tarde, se chegar a maré, o substitue, talvez para não desmentir o 
velho rifão que diz:
‘Em casa de ferreiro,
espeto de salgueiro!’
Vive, por tudo isto, na simpatia do povo humilde e trabalhador, o ferreiro da aldeia (…) que 
como vemos não se limita à consertagem, ao mero aguço dos picos, ao amolar das peças de 
corte, produz ferramentas não só para a lavoura, mas também para montantes, pedreiros, 
mineiros, etc. Razão porque o nosso ferreiro, há séculos, se faz para as feiras e mercados.” 
(As Idades do Ferro, 1995: pp. 40-41).

“A grande falange dos arroteadores da terra que moirejando dia-a-dia empunha a enchada, a 
sachola, o sacho, o sachinho, o alvião, o machado, o gadanho, a pôdoa, a picareta, a fouce, 
a foucinha, o foucinhão, a forquilha, a grade, o arado, todo o ferramental, enfim, que se 
cabrunha, caldeia, calça, tempera, aguça e amola, tôda encaminha seus cuidados para êsse 
colaborador do seu granjeio – o ferreiro da aldeia.
O próprio carro ancestral, de eixo fixo, que tem por assim dizer o primeiro lugar junto das 
apeirias da lavoura, êsse mesmo recebe do ferreiro da aldeia os pregos de ‘cabeça’, as ‘meias 
luas’, as ‘abraçadeiras’, as ‘rosetas’, as ‘vistas’, as chapas dos ‘rodeiros’, a ‘chavelha’, o 
‘chavelhão’, as ‘cantelas’, as ‘ergolas’, sem o que não resistiria aos solavancos dos caminhos 
duros e ladeirentos.
E não é tudo. Precisa-se de uma pregadeira na grelha, de uma aza no ‘pote’, de um ‘gramêlo’ 
na porta, de uma ‘ferrelha’ p’ró forno, de um gancho para a ‘podoira’, de um’rabo’ na colher, 
de um ‘chuço’ p’rá provadeira do estrume? Acorre-se ao ferreiro da aldeia – que, se calhar, 
porque a forja está  apagada, vai-se ao ferrancho que tem para seu uso, ajeita-o, lima-o, 
vende-o ao freguês e, só tarde, se chegar a maré, o substitue, talvez para não desmentir o 
velho rifão que diz:
‘Em casa de ferreiro,
espeto de salgueiro!’
Vive, por tudo isto, na simpatia do povo humilde e trabalhador, o ferreiro da aldeia (…) que 
como vemos não se limita à consertagem, ao mero aguço dos picos, ao amolar das peças de 
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79

anTigos saberes, novos Fazeres
anTigos saberes, novos Fazeres
Apesar de no espaço da oficina, os sentidos não poderem já ser despertos pelo cheiro do 
carvão nem do ferro em brasa, nem pelo calor, nem pelo som dos malhos, a invocação e a 
lembrança do local e de quem aqui trabalhou, permite homenagear o passado e um ofício em 
extinção, contribuindo para que, pelo menos, pela memória, se preservem no futuro. 
De facto, o desaparecimento de uma realidade em que o trabalho do ferreiro agrícola fazia 
sentido e se justificava fez com que os últimos ferreiros abandonassem os seus martelos 
e as suas bigornas. E aqueles que ainda hoje persistem e subsistem vêem-se confrontados 
com uma sobrevivência difícil, desafiada por novidades e transformações que lhes exigem 
adaptações constantes. Por isso, alguns vêm reformulando e reinterpretando as suas 
técnicas e a sua produção. Mas são antigos ferreiros agrícolas, e que filhos, netos, bisnetos 
de outros ferreiros, que se encontram ainda em actividade, muitos já como serralheiros, 
sabendo angustiados que com eles morrerá, concerteza um ofício que hoje já ninguém quer 
aprender.

Apesar de no espaço da oficina, os sentidos não poderem já ser despertos pelo cheiro do 
carvão nem do ferro em brasa, nem pelo calor, nem pelo som dos malhos, a invocação e a 
lembrança do local e de quem aqui trabalhou, permite homenagear o passado e um ofício em 
extinção, contribuindo para que, pelo menos, pela memória, se preservem no futuro. 
De facto, o desaparecimento de uma realidade em que o trabalho do ferreiro agrícola fazia 
sentido e se justificava fez com que os últimos ferreiros abandonassem os seus martelos 
e as suas bigornas. E aqueles que ainda hoje persistem e subsistem vêem-se confrontados 
com uma sobrevivência difícil, desafiada por novidades e transformações que lhes exigem 
adaptações constantes. Por isso, alguns vêm reformulando e reinterpretando as suas 
técnicas e a sua produção. Mas são antigos ferreiros agrícolas, e que filhos, netos, bisnetos 
de outros ferreiros, que se encontram ainda em actividade, muitos já como serralheiros, 
sabendo angustiados que com eles morrerá, concerteza um ofício que hoje já ninguém quer 
aprender.
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Também as profundas transformações sociais, tecnológicas e produtivas que ocorreram nos 
últimos anos alteraram o sistema tradicional de formação profissional, que assegurava a 
sobrevivência do saber mediante a transmissão directa do ofício de geração em geração, sem 
que se tenham criado alternativas a este sistema. 
No entanto, nos últimos anos, constatou-se a urgência de gerir sustentavelmente – em 
termos sociais, culturais e ambientais – os territórios rurais. De um modo geral visa-se a 
implementação de estratégias de desenvolvimento que envolvam os vários intervenientes 
das realidades sócio-políticas locais. Neste sentido abre-se campo para problemáticas tão 
urgentes como a manutenção de memórias, de locais, etc. Não uma manutenção cristalizada 
em saudosismo puro, mas sim assente em dinâmicas de reflexão e de questionamento sobre 
o presente e, sobretudo, o futuro. Será assim que se perspectiva a musealização da oficina 
do Pereiro e que se assegura, em certa medida, a sobrevivência possível de um saber.

 Também as profundas transformações sociais, tecnológicas e produtivas que ocorreram nos 
últimos anos alteraram o sistema tradicional de formação profissional, que assegurava a 
sobrevivência do saber mediante a transmissão directa do ofício de geração em geração, sem 
que se tenham criado alternativas a este sistema. 
No entanto, nos últimos anos, constatou-se a urgência de gerir sustentavelmente – em 
termos sociais, culturais e ambientais – os territórios rurais. De um modo geral visa-se a 
implementação de estratégias de desenvolvimento que envolvam os vários intervenientes 
das realidades sócio-políticas locais. Neste sentido abre-se campo para problemáticas tão 
urgentes como a manutenção de memórias, de locais, etc. Não uma manutenção cristalizada 
em saudosismo puro, mas sim assente em dinâmicas de reflexão e de questionamento sobre 
o presente e, sobretudo, o futuro. Será assim que se perspectiva a musealização da oficina 
do Pereiro e que se assegura, em certa medida, a sobrevivência possível de um saber.

ÚlTimas Palavras
ÚlTimas Palavras

Resta invocar aqui as preciosas contribuições da Dra. Victoria Cassinello e da professora Suzete 
Romba, mentoras deste projecto e principais colectoras de informação e de testemunhos. 
E deixar ainda uma última palavra de agradecimento a todos quanto ofereceram os seus 
testemunhos e memórias: ao senhor Abílio Valente Estevens (83 anos), antigo trabalhador 
rural; ao senhor António José Cavaco (90 anos), antigo trabalhador rural e pastor; ao senhor 
António Soares da Palma (76 anos), antigo ferreiro; ao senhor António Valente (85 anos), 
antigo ferrador; ao senhor Custódio Rodrigues (86 anos), antigo trabalhador metalúrgico; 
ao senhor Custódio Sebastião (88 anos), antigo trabalhador rural; ao senhor Daniel Neves 
(56 anos), serralheiro civil; ao senhor Elisiário Soares (84 anos), antigo ferreiro e ferrador; 
ao senhor Gilberto Francisco (95 anos), antigo pastor e contrabandista; ao senhor Francisco 
Lourenço (89 anos), antigo trabalhador rural e moleiro; ao senhor João António Martins 
(88 anos), antigo trabalhador rural, ao senhor José Vicente (80 anos), antigo ferreiro, ao 
senhor Matias, ferreiro e ferrador; ao senhor Manuel Francisco Cardeira (62 anos), ferreiro e 
ao senhor Pedro José, ferreiro e ferrador.

Resta invocar aqui as preciosas contribuições da Dra. Victoria Cassinello e da professora Suzete 
Romba, mentoras deste projecto e principais colectoras de informação e de testemunhos. 
E deixar ainda uma última palavra de agradecimento a todos quanto ofereceram os seus 
testemunhos e memórias: ao senhor Abílio Valente Estevens (83 anos), antigo trabalhador 
rural; ao senhor António José Cavaco (90 anos), antigo trabalhador rural e pastor; ao senhor 
António Soares da Palma (76 anos), antigo ferreiro; ao senhor António Valente (85 anos), 
antigo ferrador; ao senhor Custódio Rodrigues (86 anos), antigo trabalhador metalúrgico; 
ao senhor Custódio Sebastião (88 anos), antigo trabalhador rural; ao senhor Daniel Neves 
(56 anos), serralheiro civil; ao senhor Elisiário Soares (84 anos), antigo ferreiro e ferrador; 
ao senhor Gilberto Francisco (95 anos), antigo pastor e contrabandista; ao senhor Francisco 
Lourenço (89 anos), antigo trabalhador rural e moleiro; ao senhor João António Martins (88 
anos), antigo trabalhador ruralao senhor José Vicente (80 anos), antigo ferreiro, ao senhor 
Matias, ferreiro e ferrador; ao senhor Manuel Francisco Cardeira (62 anos), ferreiro e ao 
senhor Pedro José, ferreiro e ferrador.
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Fole belloWs

A armação do fole é constituida por três pranchas iguais, de madeira e de forma ovóide, 
formando, a de baixo, o fundo e a de cima o tampo (que tem na sua parte mais larga 
uma travessa recortada). A do meio possui uns braços para a fixar. O fundo e o tampo 
convergem, pelo lado mais estreito no cepo, onde se prendem por meio de dobradiças 
a fim de poderem executar o movimento de abrir e fechar. O espaço entre as pranchas 
é tapado com couro, formando pregas. A prancha do fundo possui uma abertura, 
a ventaneira ou fuga. A saída de ar é vedada por uma válvula de cabedal fixa por 
preguetas, de forma que o ar é obrigado a passar para a biqueira por onde se precipita 
na fornalha.
O fole tem no tampo pregada a marca do fabricante: ‘Hale Brothers Sheffield’ encimada 
por uma cabeça de cavalo.

Função Activar o fogo na forja

Comprimento 188cm  | largura 102,5cm | altura (fechado) 27cm

A armação do fole é constituida por três pranchas iguais, de madeira e de forma ovóide, 
formando, a de baixo, o fundo e a de cima o tampo (que tem na sua parte mais larga 
uma travessa recortada). A do meio possui uns braços para a fixar. O fundo e o tampo 
convergem, pelo lado mais estreito no cepo, onde se prendem por meio de dobradiças 
a fim de poderem executar o movimento de abrir e fechar. O espaço entre as pranchas 
é tapado com couro, formando pregas. A prancha do fundo possui uma abertura, 
a ventaneira ou fuga. A saída de ar é vedada por uma válvula de cabedal fixa por 
preguetas, de forma que o ar é obrigado a passar para a biqueira por onde se precipita 
na fornalha.
O fole tem no tampo pregada a marca do fabricante: ‘Hale Brothers Sheffield’ encimada 
por uma cabeça de cavalo.

Função Activar o fogo na forja

Comprimento 188cm  | largura 102,5cm | altura (fechado) 27cm

CaTÁlogo 
CaTalogue
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Tenazes  Tongs

1 e 2. São constituidas por duas hastes (as pernas), de secção circular que abrem em 
cruz por intermédio de um eixo que as liga. As extremidades posteriores (a boca) das 
hastes são espatuladas e dobradas em ângulo recto.

Função Pegar e segurar a obra

1. Comprimento 77cm | largura 6,5cm
2. Comprimento 55,5cm | largura 4cm

1 e 2. São constituidas por duas hastes (as pernas), de secção circular que abrem em 
cruz por intermédio de um eixo que as liga. As extremidades posteriores (a boca) das 
hastes são espatuladas e dobradas em ângulo recto.

Função Pegar e segurar a obra

1. Comprimento 77cm | largura 6,5cm
2. Comprimento 55,5cm | largura 4cm

3. É constituida por duas hastes (as pernas), de secção circular que abrem em cruz por 
intermédio de um eixo que as liga. As extremidades posteriores (a boca) das hastes são 
espatuladas.

Função Pegar e segurar a obra

Comprimento 70cm | largura 4,5cm

3. É constituida por duas hastes (as pernas), de secção circular que abrem em cruz por 
intermédio de um eixo que as liga. As extremidades posteriores (a boca) das hastes são 
espatuladas.

Função Pegar e segurar a obra

Comprimento 70cm | largura 4,5cm

4 e 5. São constituidas por duas hastes (as pernas), de secção circular e assimétricas, 
que abrem em cruz por intermédio de um eixo que as liga. As extremidades posteriores 
(a boca) das hastes são espatuladas.

Função Pegar e segurar a obra

4. Comprimento 68cm | largura 4,5cm
5. Comprimento 64cm | largura 5cm

4 e 5. São constituidas por duas hastes (as pernas), de secção circular e assimétricas, 
que abrem em cruz por intermédio de um eixo que as liga. As extremidades posteriores 
(a boca) das hastes são espatuladas.

Função Pegar e segurar a obra

4. Comprimento 68cm | largura 4,5cm
5. Comprimento 64cm | largura 5cm

bigorna  anvil

É constituida por um corpo paralelípipedo denominado mesa (parte plana e lisa onde 
se malha o ferro) com dois buracos: um quadrado e outro redondo. De um dos lados da 
mesa parte um bico cónico, denominado chifre. Assenta sobre um cepo de madeira.

Função Apoiar a obra

Largura 54cm; altura: 23,5cm | profundidade 22cm

É constituida por um corpo paralelípipedo denominado mesa (parte plana e lisa onde 
se malha o ferro) com dois buracos: um quadrado e outro redondo. De um dos lados da 
mesa parte um bico cónico, denominado chifre. Assenta sobre um cepo de madeira.

Função Apoiar a obra

Largura 54cm; altura: 23,5cm | profundidade 22cm

marTelos  hammers

1 e 2. São constituidos por uma massa de ferro com um furo a meio ou ‘olho’ para a 
entrada do cabo de madeira. Uma das extremidades é uma superfície plana, designada 
por pancada ou praça, e a outra em forma de cunha (pena).

Função Bater e cortar a obra

1. Largura 22cm | altura 5cm | comprimento 52,5cm
2. Largura 15cm | altura 4,5cm | comprimento 32cm

1 e 2. São constituidos por uma massa de ferro com um furo a meio ou ‘olho’ para a 
entrada do cabo de madeira. Uma das extremidades é uma superfície plana, designada 
por pancada ou praça, e a outra em forma de cunha (pena).

Função Bater e cortar a obra

1. Largura 22cm | altura 5cm | comprimento 52,5cm
2. Largura 15cm | altura 4,5cm | comprimento 32cm

1. 2.

3.

4. 5.

1.

2.
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TurquÊs  PinCers

É constituido por duas hastes (as pernas), de secção circular e assimétricas, que abrem 
em cruz por intermédio de um eixo que as liga. As extremidades posteriores (a boca) das 
hastes são encurvadas para o interior.

Função Arrancar os cravos dos cascos e das ferraduras dos animais

Comprimento 47cm | largura 9,5cm

É constituido por duas hastes (as pernas), de secção circular e assimétricas, que abrem 
em cruz por intermédio de um eixo que as liga. As extremidades posteriores (a boca) das 
hastes são encurvadas para o interior.

Função Arrancar os cravos dos cascos e das ferraduras dos animais

Comprimento 47cm | largura 9,5cm

engenho de Furar  drill

É constituído por uma barra de ferro de secção quadrada, dobrada superiormente em 
ângulo recto e inferiormente em T. Na extremidade superior tem um olho roscado, onde 
enrosca uma peça em forma de T. O corpo principal da peça é reforçado por duas cintas 
aparafusadas. Está fixo, na parte inferior a um cepo de madeira, por meio de roscas e 
parafusos em ferro, que por sua vez está também fixo a um banco tosco de madeira com 
três pernas, por meio de uma cinta,  parafusos e porcas em ferro.

Função Furar a obra

Altura 130cm | Largura 110cm | Profundidade 60cm

É constituído por uma barra de ferro de secção quadrada, dobrada superiormente em 
ângulo recto e inferiormente em T. Na extremidade superior tem um olho roscado, onde 
enrosca uma peça em forma de T. O corpo principal da peça é reforçado por duas cintas 
aparafusadas. Está fixo, na parte inferior a um cepo de madeira, por meio de roscas e 
parafusos em ferro, que por sua vez está também fixo a um banco tosco de madeira com 
três pernas, por meio de uma cinta,  parafusos e porcas em ferro.

Função Furar a obra

Altura 130cm | Largura 110cm | Profundidade 60cm

azial 

É constituído por duas hastes, de secção helicoidal, que abrem por intermédio de um 
eixo que as liga. Uma das extremidades das hastes está enrolada, fechando um orifício 
circular onde está colocada uma argola. A extremidade da outra haste é espalmada, 
em forma de cutelo com três reentrâncias onde encaixa a argola presa na outra haste, 
permitindo diferentes ângulos de abertura da peça.

Função Prevenir a mordedura dos animais enquanto são ferrados

Comprimento 34,5cm | largura 9,5cm

É constituído por duas hastes, de secção helicoidal, que abrem por intermédio de um 
eixo que as liga. Uma das extremidades das hastes está enrolada, fechando um orifício 
circular onde está colocada uma argola. A extremidade da outra haste é espalmada, 
em forma de cutelo com três reentrâncias onde encaixa a argola presa na outra haste, 
permitindo diferentes ângulos de abertura da peça.

Função Prevenir a mordedura dos animais enquanto são ferrados

Comprimento 34,5cm | largura 9,5cm

Torno de banCada  laThe

É constituído por uma alavanca e um fuso que permitem a abertura das bocas do torno. 
Estas bocas, cujas extremidades são encurvadas estão aparafusadas entre si, permitindo 
que abram e fechem de acordo com as necessidades do trabalho a fixar. O fuso é roscado. 
O torno tem ainda dois espigões para prender, com parafusos, à respectiva bancada, um 
maior que vai até ao chão e um mais pequeno para o topo.

Função Segurar a obra
Altura 99cm | largura 13,5cm | profundidade 40cm

É constituído por uma alavanca e um fuso que permitem a abertura das bocas do torno. 
Estas bocas, cujas extremidades são encurvadas estão aparafusadas entre si, permitindo 
que abram e fechem de acordo com as necessidades do trabalho a fixar. O fuso é roscado. 
O torno tem ainda dois espigões para prender, com parafusos, à respectiva bancada, um 
maior que vai até ao chão e um mais pequeno para o topo.

Função Segurar a obra
Altura 99cm | largura 13,5cm | profundidade 40cm
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Pedra de amolar ou rebolo  WheTsTone or grindsTone

É constituída por uma mó circular em grés com um eixo em ferro que tem acoplada 
uma manivela para o respectivo manuseio. Está disposta, verticalmente, numa caixa de 
madeira, em forma de trapézio, que conteria água.

Função Amolar as foices

DIMENSÕES

É constituída por uma mó circular em grés com um eixo em ferro que tem acoplada 
uma manivela para o respectivo manuseio. Está disposta, verticalmente, numa caixa de 
madeira, em forma de trapézio, que conteria água.

Função Amolar as foices

DIMENSÕES

boCa de lobo

É constituído por uma barra de ferro enrolada em espiral, formando um tubo, com duas 
excrecências lateriais que serviriam de encaixe. De fabrico industrial, tem uma inscrito 
na sua face um número. Faria parte integrante do conjunto forja e fole.

Função Conduzir o ar do fole para a forja

Comprimento 22,5cm | diâmetro 12cm

É constituído por uma barra de ferro enrolada em espiral, formando um tubo, com duas 
excrecências lateriais que serviriam de encaixe. De fabrico industrial, tem uma inscrito 
na sua face um número. Faria parte integrante do conjunto forja e fole.

Função Conduzir o ar do fole para a forja

Comprimento 22,5cm | diâmetro 12cm

ConjunTo de PiCar FoiCes  seT oF Tools To maKe siCKles

Conjunto constituído por três peças: uma pequena bigorna, um marcador e uma cunha. 
A bigorna tem, superiormente, uma superfície plana (praça) e inferiormente um espigão 
que encaixa no banco de picar foices. Apresenta ainda um orifício que a atravessa, 
onde enfia uma peça de ferro que permite fixar, por meio de correias a foice a ser 
trabalhada. A cunha tem a forma de um pequeno cutelo, em cujo espigão encabava um 
pequeno cabo de madeira. O marcador apresenta na superfície inferior inscrita a marca 
do fabricante e na superfície superior vestígios de impacto.

Função Picar e marcar as foices

1. BIGORNA Altura 21,5cm | largura 8,5cm

2. MARCADOR Altura 14cm | largura 6cm

3. CUNHA Comprimento 8,5cm | largura 2,5cm

Conjunto constituído por três peças: uma pequena bigorna, um marcador e uma cunha. 
A bigorna tem, superiormente, uma superfície plana (praça) e inferiormente um espigão 
que encaixa no banco de picar foices. Apresenta ainda um orifício que a atravessa, 
onde enfia uma peça de ferro que permite fixar, por meio de correias a foice a ser 
trabalhada. A cunha tem a forma de um pequeno cutelo, em cujo espigão encabava um 
pequeno cabo de madeira. O marcador apresenta na superfície inferior inscrita a marca 
do fabricante e na superfície superior vestígios de impacto.

Função Picar e marcar as foices

1. BIGORNA Altura 21,5cm | largura 8,5cm

2. MARCADOR Altura 14cm | largura 6cm

3. CUNHA Comprimento 8,5cm | largura 2,5cm

1.
2.
3.
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arCo de Pua  hand braCe

É constituída por um arco de ferro duas vezes dobrado em ângulo recto. Tem superiormente 
uma espiga redonda onde rosca a cabeça. Inferiormente termina por um orifício roscado, 
onde se introduz uma broca. A meio do arco, enfiado nele, há um tubo também em ferro 
pelo qual se manuseia o arco.

Função Furar a obra

Comprimento 34,5cm | largura 9,5cm

É constituída por um arco de ferro duas vezes dobrado em ângulo recto. Tem superiormente 
uma espiga redonda onde rosca a cabeça. Inferiormente termina por um orifício roscado, 
onde se introduz uma broca. A meio do arco, enfiado nele, há um tubo também em ferro 
pelo qual se manuseia o arco.

Função Furar a obra

Comprimento 34,5cm | largura 9,5cm

Craveira CaliPer

Barra de ferro de secção rectangular com 12 orifícios quadrados e circulares de dimensões 
diversas.

Função Modelar a cabeça dos cravos e pregos

Comprimento 31,5cm | Largura 5,3cm

Barra de ferro de secção rectangular com 12 orifícios quadrados e circulares de dimensões 
diversas.

Função Modelar a cabeça dos cravos e pregos

Comprimento 31,5cm | Largura 5,3cm

Ferradura  horseshoe

É constituída por uma barra de ferro, de secção rectangular, encurvada em forma de 
ferradura. Apresenta seis orifícios quadrados, simetricamente dispostos na peça.

Função Proteger o casco dos animais de carga de tiro e de sela

DIMENSÕES ?

É constituída por uma barra de ferro, de secção rectangular, encurvada em forma de 
ferradura. Apresenta seis orifícios quadrados, simetricamente dispostos na peça.

Função Proteger o casco dos animais de carga de tiro e de sela

DIMENSÕES ?

banCo de PiCar FoiCes  benCh To maKe siCKes

É constituído por um tampo e quarto pernas obtidas a partir de troncos de árvore. As 
pernas são em forma de Y invertido e estão fixas ao tampo por meio de encaixes e 
parafusos? No topo do tampo, na sua parte posterior, tem fixa por grampos e parafusos?? 
uma pequena bigorna. Sobre esta dispõem-se duas faixas de couro?? Que servem para 
fixar à bigorna a foice a picar. Numa das extremidades destas faixas enfiam por meio 
de argolas duas varas de ferro que saem em direcção ao chão e terminam enroladas 
em argola, onde enfiam, duas peças em forma de estribo. Estes estribos serviriam para 
manter as faixas esticadas, por força dos pés de quem estaria sentado no banco a 
trabalhar,mantendo a foice bem fixa na bigorna.

Função Conferir à lâmina da foice capacidade de corte

DIMENSÕES ?

É constituído por um tampo e quarto pernas obtidas a partir de troncos de árvore. As 
pernas são em forma de Y invertido e estão fixas ao tampo por meio de encaixes e 
parafusos? No topo do tampo, na sua parte posterior, tem fixa por grampos e parafusos?? 
uma pequena bigorna. Sobre esta dispõem-se duas faixas de couro?? Que servem para 
fixar à bigorna a foice a picar. Numa das extremidades destas faixas enfiam por meio 
de argolas duas varas de ferro que saem em direcção ao chão e terminam enroladas 
em argola, onde enfiam, duas peças em forma de estribo. Estes estribos serviriam para 
manter as faixas esticadas, por força dos pés de quem estaria sentado no banco a 
trabalhar,mantendo a foice bem fixa na bigorna.

Função Conferir à lâmina da foice capacidade de corte

DIMENSÕES ?
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