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O
BARRETE
CASTANHEIRA
DE PERA

FABRICO DE BARRETES
BARRETE TRADICIONAL DE LÃ
PATRIMÓNIO CULTURAL IMATERIAL
A única fábrica de barretes
tradicionais, ainda em
laboração, situa-se em
Castanheira de Pera.
O preto, dos camponeses
de outros tempos bailando hoje no trajar dos
ranchos folclóricos de norte a sul do país.
E, também, o preto das comunidades piscatórias, no
retrato antigo da arte xávega,
como ainda vemos na imagem
tradicional nos pescadores da
Nazaré.
O encarnado com bordo preto, do
capataz, que dirigia os trabalhos nos
campos e assim se distinguia de outros
camponeses e jornaleiros de barrete preto.
O verde com borda vermelha, dos
campinos da lezíria ribatejana – e
que se tornou símbolo dos grupos
de forcados e da tauromaquia.

FABRICANTE OFICIAL
José Augusto Tavares de Jesus
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3280-112 Castanheira de Pera
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Sabia que o barrete tradicional
português têm cerca de 50 cm de
comprimento, porque além de
agasalho ser via também de
algibeira?

BREVE HISTÓRIA
O barrete, tal como o conhecemos hoje - bolsa 100 % de lã
sem costuras laterais e com
borla; forro em algodão com
textura em carapinha; nas
cores tradicionais - faz-nos
recuar aos métodos de
produção de ﬁnais do séc.
XIX, numa época de grande
prosperidade económica da industria local de lanifícios.
Por altura da fundação do
concelho (1914) existiam em
Castanheira de Pera pelo
menos 8 fabricantes de
barretes.
Durante várias décadas, a Fábrica das Sarnadas foi a única
referência no fabrico deste característico produto,
preservando a maquinofatura, os antigos teares
circulares e artefactos interessantes como os moldes
artesanais de secagem das peças de lã.
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