


Através do projeto Portuguese Jewellery – Shapers, 

promovido pela AORP, mostrámos os rostos e histórias 

dos artesãos portugueses, numa reflexão sobre o papel 

do design e da manualidade num mundo modelado pela 

tecnologia e globalização. 

A iniciativa Portuguese Jewellery Shapers, com o mote 

“Who Made Your Jewels” (“Quem fez as suas joias”), 

apresenta as histórias dos artesãos portugueses, que, 

preservando a tradição, moldam o futuro da joalharia 

portuguesa.



A primeira edição foi dedicada aos mestres do ofício, 

desde o Sr. Serafim, que dedicou toda a sua vida à 

ourivesaria, até aos irmãos Castros, que aliam a técnica 

à criatividade e inovação, passando por Conceição 

Neves, um dos nomes mais representativos da filigrana 

de Gondomar. 
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S E R A F I M  S O U S A
EMPRESA | SERAFIM FERREIRA DE SOUSA & FILHO, LDA.



Nas mãos de Serafim Ferreira de Sousa, enrugadas pelos anos e 

pela técnica, lia-se uma vida dedicada à  ourivesaria. Iniciou-se 
na arte aos 12 anos, ainda andava na escola. 

Amândio, o filho, seguiu as suas pisadas. Cresceu na oficina, a 
brincar com as ferramentas do pai. Sentava-se ao seu lado a 
fazer os deveres da escola e observava atenciosamente a forma 

meticulosa como o seu mentor trabalhava. A arte é mais do que 

uma herança genética, foi-lhe ensinada todos os dias, como uma 
passagem de testemunho que perpetua o legado.

SERAFIM FERREIRA DE SOUSA
Serafim Ferreira de Sousa & Filho, Lda



P E D R O  C A S T R O  P E R E I R A
EMPRESA | FERNANDO MARTINS PEREIRA E C.ª, LDA



A Fernando Martins Pereira é  uma das mais antigas oficinas de 

ourivesaria do país. Foi fundada por José Martins Pereira, em 
1914, ano em que na Europa desencadeava a primeira Grande 
Guerra.  

Hoje em dia, o negócio é  gerido por David Garrido, juntamente 

com os seus sobrinhos Rosário e Pedro Manuel Castro Pereira. 

Entrar na oficina de Fernando Martins Pereira é  revisitar a 

história da ourivesaria portuguesa. O seu catálogo é  uma 
verdadeira antologia de milhares de modelos, criados ao longo 

do tempo e que se mantêm atuais até aos dias de hoje.

PEDRO MANUEL CASTRO PEREIRA

Fernando Martins Pereira e Ca, Lda





Já na segunda edição do projeto, a missão passou por 

valorizar as diferentes técnicas da ourivesaria 

portuguesa – cravação, modelação em cera, malha de 

friso, cinzelagem e filigrana. 

A concentração deste conhecimento e técnicas 

tradicionais em pessoas mais velhas, com o 

consequente risco de se extinguir com o tempo, é algo 

contra o qual pretendemos lutar, através de campanhas 

como esta. 

Procurámos, uma vez mais, dar a conhecer as histórias 

destes artesãos, que continuam a preservar técnicas 

manuais, altamente especializadas, e a dedicar todo o 

seu saber e talento a cada peça.
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O L G A  B A N D E I R A
EMPRESA | J.MONTEIRO DE SOUSA & FILHOS, LDA

FILIGRANA



A história de Olga assemelha-se à de muitas enchedeiras da 
região. Cresceu numa família só de mulheres e todas se 
dedicaram ao ofício enquanto pequenas, mas Olga foi a única 
que seguiu a profissão. É também a única mulher na centenária 
oficina da J. Monteiro, uma das mais reconhecidas na arte da 
filigrana.  

Recentemente viajou até Hong Kong onde seduziu o mundo 
com a sua arte e com isso representou a herança de gerações de 
enchedeiras da região. 

OLGA BANDEIRA
Filigrana



F E R N A N D O  R E A L 
EMPRESA | TOPÁZIO, FERREIRA MARQUES & IRMÃO, S.A.

CINZELAGEM



Começou a trabalhar aos 14 anos na Topázio, empresa na qual 
se mantém há quase 40 anos. Foi explorando e aprendendo 
várias técnicas com os ourives mais velhos, que lhe 
transferiram o conhecimento e a paixão com que moldavam o 
metal, através da técnica da cinzelagem. 

 Uma arte que desafia a perseverança e persistência, a minúcia 
e a atenção ao detalhe. Concebe manualmente as suas próprias 
ferramentas, os cinzéis, esculpindo em cada peça o seu cunho 
pessoal e intransmissível. 

FERNANDO LEAL
Cinzelagem





A terceira edição, a que chamamos, Shapers 4.0, foi 

lançada no âmbito de um convite do Ministério da 

Economia para desenvolvermos uma exposição no 

espaço 560.  

A exposição “Shapers no 4.0” foi acompanhada de um 

ciclo de três seminários temáticos, que pretenderam 

demonstrar como a joalharia portuguesa está a aliar a 

tradição à tecnologia, capacitando-se para alcançar 

maior competitividade nos mercados internacionais.  

O segundo encontro do Ciclo de Conferências "Shapers 

4.0", promovido pela AORP no Ministério da Economia, 

debateu a relevância do "Craftsmanship" na Economia 

Digital.
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DE CRESCIMENTO DO VOLUME DE NEGÓCIOS

DE SUBIDA NAS EXPORTAÇÕES

MILHÕES DE EUROS

CONCLUSÃO 

A joalharia portuguesa está a atravessar uma fase de 
renovação e crescimento. 

Assiste-se à revitalização da indústria tradicional, com 

aposta na modernização das suas coleções e dos 

processos de gestão, sem perder a autenticidade das 

técnicas e desenhos da joalharia portuguesa. 





Fátima Santos 

fatima.santos@aorp.pt


