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Resumo 

GM - Curtume e fabrico de produtos em pele 

A Gaspar Magarreiro, Lda é uma empresa de origem familiar (família Magarreiro), criada em 

1977, localizada em Terrugem que se dedica ao tratamento (curtume) de peles ao fabrico de 

produtos em pele. 

Registo: Terrugem, concelho de Elvas, 2013. 

Caracterização 

A preparação e confeção de peles é uma das tradições da região de Elvas. Algumas famílias 

estão ligadas a este setor de atividade há várias gerações, como é o caso da família 

Magarreiro, que ainda se mantém em atividade com mais do que uma unidade de produção. 

A ‘Gaspar Magarreiro, Lda’ é uma empresa criada em 1977, proveniente de gerações familiares 

do sector dos curtumes (basicamente curtume vegetal) e confeções em peles de fabrico 

artesanal, com diversos modelos em vestuário, acessórios, calçado, artigos de equitação e 

peles para decoração. 

Durante a I Guerra Mundial já existia na região tratamento de peles. Nessa época a grande 

produção era destinada às pessoas que trabalhavam nos campos: ‘safões’ e ‘pelicos’. Os 

soldados que iam para a guerra também começaram a utilizar estas peças de vestuário para 

enfrentar o frio. Antigamente os processos de curtimento das peles eram todos manuais, as 

descarnagens eram feitas com ferros. Utilizavam-se taninos provenientes da casca de carvalho 

que vinham em camiões e depois eram ali moídas com um cavalo que fazia rodar uma mó. 

Para o curtume as peles eram colocadas em grandes recipientes e eram sempre mexidas 

manualmente. 

Atualmente o curtimento das peles já está mecanizado, sendo mais rápido e com necessidade 

de menos recursos humanos, e utilizam-se taninos provenientes de extrato de mimosa 

(importadas). Nesta empresa curtem-se as peles e confecionam-se vários tipos de produtos 

como pantufas, chinelos, acessórios de vestuário, tapetes, malas, etc. 

Máquinas/Processos utilizados - Tratamento das peles: 

Tratamento das peles 

Barcas – tanques com água e alguns produtos onde as peles permanecem algumas horas para 

reverdecer 

Sabrosa  – Limpa os resíduos da lã para evitar que na descarnagem se façam cortes na pele 

Máquina de descarnar –  Retira carniças e gorduras para a pele ficar limpa. 

Desengorduramento da pele e lã –  Com água quente e produtos desengordurantes a 

temperaturas de 38, 40 graus 

Piquelagem – Processo, com sal e ácido, que baixa o PH das peles para facilitar o curtume. 

Curtumes  –  Utilizam-se taninos de extrato de mimosa (importados) e algumas gorduras 

para lubrificar a pele e o processo dura cerca de 2 a 3 dias. 
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Lavagem  –  Depois do banho de curtume as peles são lavadas em água limpa para ficarem 

sem resíduos do curtume. 

Centrifugação  – Retira o excesso de água para facilitar a secagem das peles 

Estufa  –  Processo de secagem da pele 

  

  

Acabamentos a seco: 

Fulão  –  Processo para humedecer as peles (que vieram das estufas) que se realiza através do 

batimento entre as diversas peles  durante cerca de 1h para que a humidade fique 

partilhada/igualizada. 

Ronca  –  Estica a pele 

Máquina de estirar e amaciar  –  Estica a pele 

Secagens ao ar  –  as peles são estendidas ao ar 

Fulão  – Voltam ao fulão para amaciar 

Pentear, rasar, acamurçar 

  

  

Matérias- primas - Tratamento das peles 

Peles salgadas provenientes dos matadouros 

Produtos 

Peles curtidas e tratadas 

(Restos das peles vão para os aterros sanitários; lã vai para a fiação) 

  

  

Descrição - Fabrico de produtos 

Com as peles curtidas e tratadas inicia-se a confeção de vários produtos para serem 

comercializados, como pantufas, chinelos, tapetes, vestuário, porta-chaves, etc. 

Este processo também já está mecanizado fazendo uso de algumas máquinas e instrumentos 

que aumentam a rapidez dos processos de fabrico. 

Máquinas utilizadas  (exemplo para a confeção de pantufas) 

Moldes de aço (moldes das peças a cortar) 

Balancés de corte (máquina de corte) 

Máquinas de costura (costura as diferentes peças) 

  

Matérias-Primas 

Peles curtidas na empresa 

  

Produtos fabricados: 

Pantufas, chinelos, botas, tapetes, vestuário, malas, acessórios, etc. Também os tradicionais 

‘safões’, ‘pelicos’ e ‘samarras’. 
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Origem/Historial 

 
A preparação e confeção de peles é uma das tradições da região de Elvas. Algumas famílias 

estão ligadas a este setor de atividade há várias gerações, como é o caso da família 

Magarreiro, que ainda se mantém em atividade com mais do que uma unidade de produção. 

A ‘Gaspar Magarreiro, Lda’ é uma empresa criada em 1977, proveniente de gerações familiares 

do sector dos curtumes (basicamente curtume vegetal e ecológico) e confeções em peles de 

fabrico artesanal, com diversos modelos em vestuário, acessórios, calçado, artigos de 

equitação e peles para decoração. 
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Lavagem das peles
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Descarnagem das peles
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Tratamento da pele
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Curtimento
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Secagem das peles
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Secagem das peles
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Fulão que roda e amacia as peles
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Acabamento das peles- Ronca – estica a pele
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Acabamentos - alisar as peles
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Moldes de corte
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Balancés de corte (máquina de corte)
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Corte para pantufa
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Corte para pantufa
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Fabrico de pantufas
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Fabrico de pantufas



PCI ELVAS 2013

GM – Gaspar Magarreiro
Memoriamedia

Produto final - pantufas
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