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São da Antiguidade Clássica as mais recuadas referências à 
existência de pessoas cuja profissão é confecionar vestuário. 
Do árabe al-haiiât, este era, até determinada altura, um ofício 
eminentemente masculino, pelo que apenas no século XVII aparece a 
figura da costureira, algo que em Portugal só existirá a partir de finais 
do século XVIII. Todavia, a entrada das mulheres nas alfaiatarias não 
se fez sem que houvesse uma acérrima oposição dos alfaiates. 
OO processo de aprendizagem deste ofício era iniciado em tenra idade, 
por volta dos 12/13 anos. Os candidatos a alfaiate, normalmente 
impelidos pela prossecução de uma herança familiar, começavam por 
realizar tarefas simples, como molhar as fazendas, entretelar, fazer 
golas, mangas e bolsos de calças e casacos, mas também faziam 
pequenos recados e entregavam as encomendas em casa de alguns 
clientes. A observação e repetição do saber fazer dos mestres 
alalfaiates era a base de toda a aprendizagem. A última fase de todo 
este processo era o saber cortar. Existiam, aliás, cursos de corte, por 
exemplo em escolas de alfaiataria em Lisboa. Nestes cursos 
ensinava-se a tirar as medidas, a usar os moldes, assim como a 
efetuar cortes e feitios de roupa específicos. 
Era este um serviço altamente personalizado, existindo uma relação 
muito próxima e, pode dizer-se, de alguma cumplicidade, podendo o 
alfaiate disfarçar, dando uso à sua arte, alguma assimetria do corpo 
do seu cliente.
PPorém, a vulgarização e difusão das lojas de pronto-a-vestir, nos anos 
70 e principalmente durante os anos 80 do século XX, fez decair de 
forma drástica a procura dos serviços de alfaiataria, logo encarecendo 
este serviço por medida, ao qual recorrem apenas alguns e a maioria 
somente em ocasiões especiais.

AsAs peças que por ora expomos e que integram o acervo do Museu, 
tendo pertencido a alfaiates de Coruche, existiam em todas as casas 
de confeção de roupa por medida, as alfaiatarias.

1 - Ferro de engomar
2 - Máquina de costura
3 - Utensílios vários
4 - Documentos referentes à máquina de costura
5 - 5 - Tesouras
6 - Suporte de madeira para passar mangas
7 - Moldes de madeira para fazer lapelas
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