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Resumo 

JM - Curtume e fabrico de produtos em pele 

A JM – Joaquim Luis Fitas Magarreiro é uma empresa de origem familiar (família Magarreiro), 

criada em 1900, localizada em Terrugem que se dedica ao tratamento (curtume) de peles e 

confeção 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 mantem em atividade com mais do que uma unidade de produção. 

A ‘JM- Joaquim Luís Fitas Magarreiro’ é uma dessas empresas familiares, criada em 1900, que 

foi passando de geração em geração até ao presente, modernizando-se e adaptando-se às 

necessidades de produção. 

Antigamente todos os processos de tratamento da pele eram realizados manualmente e por 

isso muito morosos, e os produtos confecionados eram muito limitados, destancando-se as 

carteiras e as samarras. 

Atualmente a empresa está mecanizada, contando com diversas máquinas que auxiliam no 

processo de tratamento das peles bem como na confeção dos diversos produtos. 

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. 

Abre os poros da lã para o curtimento entrar. 

Curtumes –  Utilizam-se taninos de extrato de mimosa (importados da África do Sul) e 

algumas gorduras para lubrificar a pele e o processo dura cerca de 2 a 3 dias. Para 300 peles 

utilizam cerca de 75kg de extrato. 

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 

Secagem  – estendidas ao ar 

Acabamentos a seco: 

Máquina de limpar a lã – 300 peles ficam cerca de 1h30m.. 



PCI ELVAS 2013 

JM - Curtume e fabrico de produtos em pele 
Memoriamedia 

Sazoamento –  um fulão que roda e amacia as peles 

Ronca –  Estica a pele 

Sobe e desce  – máquina que amacia a pele 

Pentear, arrasar, lixar e acamurçar 

MATÉRIAS-PRIMAS – TRATAMENTO DAS PELES 

Peles salgadas provenientes dos matadouros 

Produtos 

Peles curtidas e tratadas 

DESCRIÇÃO – FABRICO DE PRODUTOS 

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

comercializados, como samarras, tapetes, carpetes, almofadas, 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 

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, carpetes, almofadas, vestuário, malas, acessórios, 

 samarras, etc. 

Origem/história 

A ‘JM- Joaquim Luís Fitas Magarreiro’ é uma  empresa familiar, criada em 1900, que foi 

passando de geração em geração até ao presente, modernizando-se e adaptando-se às 

necessidades de produção atuais. 
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Família Magarreiro – Fábrica criada em 1900
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Família Magarreiro - descarnagem
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Família  Magarreiro – Fábrica 
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Joaquim Magarreiro - 2013
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Família Magarreiro – Stand de Vendas 2013
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Barcas – tanques onde as peles permanecem algumas horas para reverdescer
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Curtição e seca das peles
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Seca das Peles
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Fulão que roda e amacia as peles 
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Moldes para corte de pantufas
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Fabrico de pantufas
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Fabrico de pantufas
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Produtos para venda
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Produtos para venda
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