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Resumo 

Peltufa - Fabrico de produtos em pele 

A Peltufa é uma empresa com 6 anos de existência, de origem familiar (família Magarreiro), 

localizada em Terrugem que se dedica à confeção de produtos (carteiras tradicionais 

alentejanas) em pele com base em processos tradicionais. 

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 Peltufa é uma pequena empresa de Terrugem com fabrico, assente em processos artesanais, 

de pequenos produtos em pele pertencente a António Magarreiro. A empresa tem cerca de 6 

anos e já teve tempos de maior produção, mas atualmente as encomendas diminuíram pelo 

que conta apenas uma funcionária – Mariana Vieira - que colabora com o empresário. 

Esta funcionária produz as carteiras de forma artesanal, sentada num pequeno banco, com 

uma tábua sobre os joelhos em que trabalha a pele com pequenas ferramentas. As peles são 

trabalhadas “tal como veem”, com as suas imperfeições, tendo que ser escolhidas, de acordo 

com a sua espessura, para os diferentes moldes. 

Na empresa só trabalham peles de curtimento vegetal provenientes de Alcanena, e fabricam 

essencialmente carteiras e porta-moedas de modelos tradicionais alentejanos: a ‘carteira flor’, 

a ‘carteira das velhas’ e a ‘carteira alentejana’. Estas carteiras são resistentes durando vários 

anos, algumas chegam aos 50 anos de existência. 

Máquinas/Instrumentos utilizados 

Moldes de aço (moldes das peças a cortar) 

Balancé de corte (máquina de corte) 

Banco 

Máquina de costura 

Faca 

Compasso 

Martelo 

Ferros 
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Matérias-primas 

Peles de cabra – portuguesas, transformadas em Alcanena por curtimento vegetal. 

  

Produtos fabricados 

Carteiras e porta-moedas. 

 
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. 

A Peltufa é uma pequena empresa de Terrugem com fabrico, assente em processos artesanais, 

de pequenos produtos em pele pertencente a António Magarreiro. A empresa tem cerca de 6 

anos e partiu da vontade deste empresário em preservar a tradição do fabrico artesanal de 

carteiras alentejanas em pele. 
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Fabrico de uma carteira Flor - Moldes de aço (moldes das peças a cortar)
 Balancé de corte (máquina de corte) – Mariana Vieira
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Balancé de corte (máquina de corte) – António Magarreiro
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Fabrico de uma carteira Flor (local de trabalho)
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Fabrico de uma carteira Flor 

Fabrico de uma carteira Flor – Máquina de cravar ilhós
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Fabrico de uma carteira Flor – Máquina de cravar ilhós
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Fabrico de uma carteira Flor – Martelo, cola e ferro 
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Tipos de carteiras fabricadas – Carteira Flor; Carteira das Velhas e Carteira Alentejana (da 
esquerda para a direita)
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