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Estudar a história da indústria em Alcobaça e sua região é uma tarefa árdua.
Árdua e ingrata. Árdua pelo volume das unidades industriais que em diferentes épo-
cas históricas se foram edificando e exerceram a sua actividade e pela diferença
produtiva e técnica que entre si revelam, pela diversidade e contextualização que
implicam. Ingrata, porque as fontes, quando as há, encontram-se dispersas por inúme-
ros arquivos e bibliotecas, dificultando a pesquisa ou aconselhando a desistir. Nunca
se consegue verdadeiramente identificar todas as unidades que se instalaram nos
diferentes espaços e tempos, condicionalismo que dificulta uma percepção completa
das realidades económicas que se manifestaram no território e impedem um espectro
objectivo. Para além do facto de se cair facilmente em generalidades, que só estudos
monográficos publicados evitam o menor cuidado e facilitismo.

Basta ler qualquer história da indústria publicada entre nós para notar como a gene-
ralidade e a imprecisão se impõem ao investigador que tenta alinhavar um discurso
descritivo ou compreensivo da evolução histórica neste domínio. Temos a intuição que
esta tendência é maior para uma história da indústria de um país do que a que procura-
mos gizar para uma urbe ou uma região, dado que os objectos de estudo se encontram
mais circunscritos. Ainda assim, tudo depende do objecto, dos métodos que utilizamos,
da natureza e das circunstâncias da eclosão, funcionamento e evolução das unidades
fabris instaladas, assim como dos contextos históricos que as explicam.

Acresce que quanto maior for o tempo histórico que queiramos observar maior é
a generalidade e o fosso de imprecisão. Quando Manuel Vieira Natividade quis fazer
uma primeira tentativa de história industrial de Alcobaça começou a sua descrição
pela indústria lítica da pré-histórica (Natividade, 1906). E se ele tinha alguma razão
quanto ao significado primordial de «indústria», enquanto «arte», «artefício» ou «téc-
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nica», com o qual pretendia observar tanto uma seta de sílex do paleolítico superior
como um lenço tabaqueiro de Alcobaça do século XVIII, criou um profundo fosso
entre a natureza do trabalho e o fim último do artefacto do homo sapiens e a realida-
de fabril historicamente por ele vivida, mesmo em relação à oficina mais rudimentar
ou àquela indústria mais moderna, onde perdurava ainda o trabalho manual.

Por outro lado, estudar a indústria em Portugal nesta perspectiva requer que se
saiba onde se encontra a documentação para os diferentes tempos históricos – o que
não é nada fácil – e, em alternativa, dispor de uma cultura historiográfica local que nos
facilite os caminhos que queremos traçar e nos propicie alguma comodidade docu-
mental para não esgotar os nossos esforços. Isto sem pôr de lado as fontes materiais
que constituem testemunhos credíveis ou de natureza arqueológica que podem e de-
vem contribuir para atingir, de modo mais seguro, os fins propostos. Mas também
neste ponto, o património arqueológico nos seus diferentes domínios é hoje um campo
tão extenso que assume uma dupla dificuldade – conhecer a bibliografia dos diferen-
tes e sucessivos achados arqueológicos e conformar-se às tendências académicas
clássicas da arqueologia, até há pouco tempo circunscritas às indústrias pré-históricas
e antiguidades romanas ou pós-romanas e encontrar grandes hiatos e vazios quanto
ao conhecimento de objectos de estudo das arqueologias que se desenvolveram nos
últimos anos, nomeadamente islâmica, medieval, moderna e industrial.

Resolvemos, por isto tudo, circunscrever o nosso estudo e enveredar apenas
por campos que nos garantissem alguma coerência interna e de acordo com os
nossos conceitos operatórios de base. Limitamos o tempo histórico ao período por-
tuguês, entre a fixação da Ordem de Cister em Alcobaça e a adesão de Portugal à
CEE, em 1986. Considerando a «revolução industrial» como um dos mais importan-
tes acontecimentos da história da humanidade, depois da hominização e da revolu-
ção neolítica, elegemos este acontecimento como fundador do conceito de indústria
que esteve em vigor entre o século XVIII e os fins do século XX e que explica o
processo de industrialização oitocentista ou novecentista (assim como os seus rit-
mos em Portugal) e que marca uma diferença qualitativa em relação às indústrias
anteriores àquela conjuntura histórica que decorreu na Inglaterra entre 1780 e 1830.
Assim, as unidades fabris ou produtivas existentes ou instaladas antes desta grande
viragem histórica serão interpretadas como pré-industriais ou como proto-industri-
ais, conforme os casos. Demos especial significado às unidades fabris manu-
factureiras, pela importância histórica de charneira que foi a Real Fábrica de
Lençaria e de Algodões de Alcobaça. Tal não significa que os engenhos e oficinas
pré-industriais e as manufacturas terminassem abruptamente depois da revolução
industrial inglesa ou do início do processo da industrialização portuguesa. A sua
continuidade encontra-se patente na Alcobaça industrial do século XIX e XX, em-
bora nesse novo ciclo, o que está em causa é a estrutura técnica que aqueles ainda
revelam, mantendo-se distantes das unidades fabris industriais, ainda assim com
funções económicas e sociais que lhes permitiram sobreviver independentemente
do seu carácter técnico obsoleto.

Jorge Custódio
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O modo como resolvemos a ausência de estudos em muitas áreas e tempos indus-
triais tão díspares, as dificuldades de investigação colocadas pela pandemia e os hiatos
documentais identificados, obrigou-nos a proceder a uma síntese possível, onde a crítica
histórica se impunha em relação a estudos conhecidos, ou a avançar para reinterpretações
de estudos apresentados por outros autores ou, ainda, a desenvolver (mais ou menos
resumidamente) assuntos que ainda não tivessem tido o aprofundamento que se impu-
nha, mas de que este estudo necessitava na sua própria organização e economia.

Advém ainda o facto de se cruzarem três mundos económicos diferentes. O
primeiro diz respeito às instalações técnicas endógenas do Mosteiro, enquanto comu-
nidade monástica, com as suas diferentes fases, ritmos de funcionamento, crises e
evolução. O segundo, coloca-nos no território dos coutos, transcendendo o espaço
monacal e as suas necessidades quotidianas, onde se veio a fixar população campesina
e onde se evolui para comunidades bem específicas com os seus objectivos e interes-
ses, variáveis de couto para couto, onde conviveram estruturas técnicas e industriais
que eram dos senhorios com outras que eram autorizadas pelos bernardos. Estas
últimas, como a sede política dos coutos, tendem à secularização e levam os monges
a perceber as mudanças das realidades e a conjugar as mudanças históricas com o
exercício do seu senhorio e poder, estabelecendo sistemas de arredamento dos enge-
nhos e oficinas ou facilitando a génese de novas fábricas cujo interesse público os
transcende. Finalmente, uma terceira realidade advém da intervenção do Estado na
região de Alcobaça, por via de diversas instituições e organização política, como o
estabelecimento da comarca ou, depois da extinção da ordem de Cister, com a cria-
ção do concelho na nova administração política do país. E desde então assiste-se a
uma redefinição dos poderes e a relação de maior proximidade entre a administração
central e local, na moldação da vida económica e industrial da região.

Atendendo a estas notas iniciais, o trabalho que apresentamos – cujo grau de
entusiasmo foi crescendo – divide-se em duas partes distintas, tendo a Revolução
Industrial como limite de uma e origem da outra. Cada uma das partes tem as suas
subdivisões temporais ou temáticas.

I – Complexo Técnico e Indústria nos territórios do Mosteiro
      e Coutos de Alcobaça antes da Revolução Industrial

1 – Oficinas e engenhos pré-industriais

Se quisermos averiguar quais eram os meios de produção, a estrutura técnica oficinal
e a capacidade transformadora pré-industrial dos monges de Alcobaça e da região que
administravam como senhores devemos recorrer aos estudos de história medieval e
moderna, nomeadamente de Iria Gonçalves e de António Maduro (Gonçalves, 1989:116-
-125) (Maduro, 2011:232-257;342-376). Estes dois historiadores praticamente esgota-
ram a documentação essencial para a identificação dos engenhos pré-industriais que
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foram construídos no território alcobacense no período medieval e século XVIII até à
data da extinção da Ordem. António Maduro prolonga a sua leitura dos engenhos e
oficinas fabris pré-industriais pelos séculos XIX e XX dentro, como que a mostrar a sua
continuidade e persistência em cenários económicos moldados por outras realidades,
sob o efeito do mercado interno em constante mutação e, de certo modo, expostos à
influência da industrialização contemporânea. Embora existam hiatos de conhecimento
sobre os engenhos pré-industriais dos séculos XVI e XVII, é possível respigar alguma
informação nas fontes disponíveis e na bibliografia conhecida1. Contudo, importa voltar
aos dados que inventariaram e proceder a uma releitura das informações e interpreta-
ções desenvolvidas para fixarmos alguns aspectos essenciais destas duas idades histó-
ricas – medieval e moderna –, bem distintas entre si, períodos em que os engenhos
serviram a comunidade monástica e as populações dos coutos bernardos.

Na Idade Média ocorreram importantes aquisições técnicas que aumentaram as
possibilidades e capacidades económicas das sociedades medievais e cujas origens se
prendem com movimentos de difusão técnica e de transferência tecnológica que con-

1 Dada a natureza deste trabalho de síntese histórica, não procedemos à investigação sobre este assunto,
mas apenas à reinterpretação com os dados disponíveis.

Fig. 1  – Moinho eólico para
moagem de cereais de roda motriz
horizontal. “11. Molae cum Tecto
Mobili”. Desenho, In: Machinae
Nuova. Fausto Veranzio (1551-
-1617), Veneza, 1616. Este tipo de
moinho, existente na Renascença,
cujo motor foi aplicado a outras
máquinas operatórias da época
(bombagem de água, por exemplo),
é um dos poucos desenhos
ilustrativos de moinhos de vento de
origem persa, de tradição
mediterrânica e ibérica, que chegou a
trabalhar na costa leste da América.
No século XVI ainda deviam ser
raros os moinhos de vento de velas
horizontais que nos séculos XVII a
XIX se difundiram em todo o
território português, nomeadamente
na região de Alcobaça.

Jorge Custódio
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fluem no Mediterrâneo e do Mediterrâneo para o continente europeu e vice-versa,
que envolvem tanto o Islão como a Europa feudal, o monaquismo e as cidades e se
impõem no campo, dada a importância da agricultura para a economia da época e
para as relações sociais de dominação social e de poder.

Um dos acontecimentos marcantes de origem mais remota deveu-se ao surto de
engenhos hidráulicos de diverso tipo, que mostram um domínio cada vez mais profun-
do das linhas de água e seu aproveitamento energético. O rodízio e a roda vertical
vitruviana existiam desde a Antiguidade Clássica, mas a sua apropriação social,
económica e política foi medieval e provocou profundas alterações nos processos
produtivos das «indústrias» onde se instalaram.

Mas se a nível energético, a hidráulica se impõe e generaliza com uma evidência
natural, há que não esquecer o domínio tecnológico do vento aplicado a engenhos eólicos
que chega ao território onde nasceu Portugal por duas vias: a mais antiga, a partir da
civilização islâmica; a mais recente pela via centro-europeia (nomeadamente da Fran-
ça). Atendendo que no século X o moinho de vento de difusão islâmica já se fixara na
zona de Sintra (Alcabideche) e que este tipo de estruturas motoras eólicas [Fig. 1]
chegou a ser conhecido como «moinhos portugueses» durante a expansão do século
XVI e XVII é provável que convivessem no território português com os moinhos de
poste europeus (que a iconografia de Lisboa registou para o século XVI), de pás ou
velas verticais, impondo-se estes últimos a partir do século XVII e XVIII, por influência
de engenhos do mesmo tipo que tiveram curso na Europa do Mar Mediterrâneo.

Um hino às técnicas hidráulicas da abadia de Clairvaux (França), datado do século
XIII, levou Jean Gimpel a considerar que esse relato podia ser aplicado a “cada um dos
742 mosteiros da ordem
cisterciense” (…) “porque os
mosteiros, em países tão afas-
tados uns dos outros como Por-
tugal e a Suécia, a Escócia e a
Hungria, eram construídos se-
gundo um mesmo plano de con-
junto e possuíam todos um mes-
mo sistema hidráulico”, indepen-
dentemente de variantes locais.
O hino põe em evidência diver-
sas oficinas fabris, essenciais
nos mosteiros de Cister, accio-
nadas pela força da energia hi-
dráulica: esmagar o grão [Figs.
2 e 3], peneirar a farinha, pre-
parar a cerveja desde que não
houvesse vinha, pisoar o pano e
curtir as peles (Gimpel, 1976:10-

Fig. 2 – Engenho de moagem de roda vertical e respectiva
máquina de mós. In: Hortus deliciarum [Jardim das Delícias].

1185. Abadessa beneditina de Herrad de Landsberg
(cerca de 1130-1195).
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-12). E embora o hino não refira, também o sistema hidráulico cisterciense foi adaptado
aos lagares de azeite na Provença, para esmagar a azeitona, como aconteceu em Alcobaça,
e ainda para malhar o ferro nas inúmeras ferrarias criadas à sombra dos mosteiros.

Ora vejamos o que nos revelam
os documentos medievais trabalhados
por Iria Gonçalves. De notar que ire-
mos apreciar neste capítulo apenas
os engenhos hidráulicos e eólicos ins-
talados no território alcobacense. Os
monges de Alcobaça dispunham de
estruturas técnicas produtivas noutras
parte do país, nomeadamente em
Óbidos (um moinho de vento), em
Lisboa e em Santarém. Iria Gonçal-
ves acentuou o facto de o território
não ter uma distribuição mais equita-
tiva de engenhos hidráulicos de moa-

gem de cereal, mas há que ter em conta que havia outras formas de moer cereal,
desde o processo de pilão à mó caseira e à atafona de tracção animal, de largo espec-
tro de utilização medieval e pós-medieval, dadas as suas profundas relações com a
tec-nologia de farinação romana. Estes engenhos requerem ser observados à luz dos
custos de montagem e às suas vantagens para os seus detentores. Constituíam uma
importante receita para os bernardos de Alcobaça, como eram noutras circunstâncias
para os senhores feudais, constituindo aquilo que chamamos por direitos banais.

Quando se identificam estas estruturas pré-industriais na documentação medie-
val, os engenhos reconhecidos por via do latim ou da língua nativa (moinhos, azenhas)
escondem a sua verdadeira natureza. A sua identificação é correlativa ao lugar onde
se implantam e obtêm-se elementos tecnológicos que ajudam a formar a sua ideia. Na
ausência de iconografia contemporânea, ou de estudos de cultura material propicia-
dos pela arqueologia, os historiadores portugueses têm procurado encontrar paralelos
nos estudos de molinologia dos etnólogos, estes orientados para aquelas estruturas
ditas tradicionais que sobreviveram e chegaram à actualidade. Dada a reprodução
dos tipos de estruturas (quer motoras, quer arquitectónicas, quer hidráulicas, quer
eólicas), em contextos históricos distintos somos levados a admitir a perpetuação sem
mudanças dos tipos de engenhos, esquecendo os contextos históricos e a sua evolu-
ção social (mesmo que lenta) e os complexos tecnológicos que explicam as realidades
económicas, sociais e técnicas das diferentes épocas.

Quando se estabeleceu a herdade e couto monástico de Alcobaça, liderada pelo
poder de Cister, a formação social importada do centro-europeu impôs-se no território
pré-existente, moldado por outras realidades agrícolas e numa profunda relação com
o feudalismo reordenado pela regra da Ordem monástica. Os saberes agrícolas de
Cister, o seu domínio do complexo tecnológico da água e da madeira, a sua função
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Fig. 3 – Engenho de moagem de cereal de roda vertical
de acionamento superior. Século XIV. Iluminura do

Saltério de Lutrell. Biblioteca Britânica.
Luttrell Psalter: Cota: MS 42130, fol. 181v.
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civilizadora na região permitem-lhes construir engenhos hidráulicos isolados ou em
complexos ribeirinhos racionalizando o domínio da hidráulica que o levantamento de
Iria Gonçalves deixa antever. Estão em causa os engenhos de moagem de cereais,
essenciais para o fabrico do pão, os lagares hidráulicos, anteriores às datações de
historiadores da indústria (como aliás aconteceu também na Tomar dos Templários,
que começam a ser construídos ainda no século XII), e os pisões, destinados à
ultimação dos panos de lã,
dado serem essenciais para o
vestuário dos monges e para
o fabrico de mantas para lei-
tos de dormir, e dos buréis
com que se vestiam os cam-
poneses, os povoadores e os
servos da gleba.

Os pisões medievais fo-
ram imponentes estruturas téc-
nicas inventadas pelo homem
(substituindo o processo de
pisoamento clássico com os
pés2), autênticas máquinas hi-
dráulicas construídas em ma-
deira, em que os maços movi-
dos pela força da água batiam
alternadamente em panos de
lã embebidos em água e colo-
cados num recipiente de ma-
deira até se verificar o forta-
lecimento da frágil estrutura da
teia de lã constituinte do pano.
Mais do que os engenhos de
moagem de cereal ou da azei-
tona, o pisão constitui um dos
mais importantes aconteci-
mentos técnicos da Idade Mé-
dia [Fig. 4].

Na época em que já fun-
cionavam os dois pisões de
Alcobaça (1434), o pisoamento
mecânico há muito que alas-
trara em toda a Europa, desde

2 Do qual se conhecem construções romanas onde os pisoeiros calcavam os panos com os pés.

Fig. 4 – Pisão para panos de lã (ou outros). "42 - Folli per Folar
Panni di Lana et Altro". In: Novo Teatro di Machine et Edificii

(…). Vittorio Zonca (1568-1602). Pádua: Pietro Bertolli, 1607.
As diferenças, entre o pisão da época da Renascença (imagem) e
o medieval, são de escala, maior no século XVI do que na Idade

Média, arquitectónica (mais elaborada no século XVI do
anteriormente) e região (no caso presente dependente dos

materiais de construção da região alcobacense).
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o ano Mil. Um dos mais antigos, identificado em 1960, era o de uma aldeia da baixa
Normandia, datado de 10863. Embora não se conheçam o tipo dos pisões de Alcobaça,
uma coisa é certa, tanto o pisão do Mosteiro, quer o da Granja de Chiqueda (um integra-
do no espaço cenobítico o outro inerente à realidade económica dos coutos), não podiam
funcionar sem uma transmissão de energia, denominada por «veio de excêntricos»,
responsável pelo movimento alternado da máquina operadora – os maços de bater –,
uma inovação técnica aplicada a engenhos industriais, documentada desde o século X
(Gimpel, 1976:18-20). Por outro, não é plausível em face ao carácter autárcico da insti-
tuição monástica, que os panos fossem comprados no exterior do domínio alcobacense.
Pressupõe a existência de fiação e tecelagem da lã em oficinas rurais. As necessidades
de vestuário e de mantas impunham os panos de lã e estes os pisões, pelo que a sua
introdução em Alcobaça terá ocorrido muito antes do século XV.

Quanto à arquitectura dos engenhos hidráulicos, embora pouco se saiba, não deve-
mos cair na tentação de interpretá-la à luz dos desenvolvimentos posteriores do ramo da
arquitectura hidráulica que teve um importante surto durante o renascimento
tendencialmente para a construção de engenhos mais evoluídos em cantaria e alvenaria
de pedra e cal, resultado de uma longa evolução tecnológica que se imporá num outro
contexto histórico e económico. Na Idade Média, nomeadamente em Alcobaça, tinham
de haver infraestruturas técnicas em pedra – os caboucos –, além das condutas hidráu-
licas, onde assentavam as paredes dos engenhos. Mas estas ainda não deviam ser em
pedra, mas sim em madeira e muitas das estruturas deviam ter um carácter temporário,
mais do que permanente, quer por economia, por um lado, quer devido às dificuldades de
controlo do regime das águas das cheias, por outro. Com excepção da pedra dos casais
de mós (adequados ao tipo de cereal) e dos caboucos para assentamento das rodas
hidráulicas verticais e horizontais, a madeira era dominante e encontrava-se presente na
arquitectura, nos motores, nas transmissões, na condução da água e na alimentação do
cereal ou da azeitona nos engenhos de cereal, lagares de azeite e nos dois pisões que a
documentação revela terem sido montados no tempo dos bernardos.

Quando se aborda a questão dos motores usados em Alcobaça aponta-se para a
sua distinção essencial entre engenhos de roda horizontal e de roda vertical (13 moi-
nhos para três azenhas, em Alcobaça), mas fica por esclarecer os subtipos de motor
horizontal e de roda vertical. Os documentos não esclarecem, para além da sua anti-
guidade e filiação. Os engenhos de rodízio, identificados pelo étimo latino «molinus»,
nos quatro séculos principais da herdade medieval de Alcobaça e dos seus coutos,
encontravam-se disseminados por todo o país, nomeadamente na região entre Douro
e Tejo. Disseminaram-se, de certeza, no Baixo-Império e na Alta Idade Média. Basta
conhecer a doação dos engenhos de Pernes feita por Afonso Henriques a Gualdim
Pais na ribeira da vila (1157), onde um complexo molinheiro com motores de rodízio
devia já existir antes da formação de Portugal (Custódio, 1991) (Silvestre, 2005).

3 Gimpel, 1976:19 indica o estudo de Bautica, A. M. – “Les plus anciennes mentions de moulins
hydrauliques et des moulins à vent”, in Bulletin philologique et historique, t.II, 1960:571. Oliveira &
Galhano, 1977:9, seguindo outros autores, aponta para pisões na Inglaterra no séc. XII.
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Outrossim em Constância-a-Nova, por influência romana, onde os moinhos forma-
vam um complexo em cascata, de certo modo equivalente ao que a arqueologia con-
seguiu estudar em Barbegal, Arles. Mas a expressão «moinho» não significava so-
mente um engenho de farinação. Era aplicado a outros engenhos distintos, como pa-
pel, por exemplo. Quanto às azenhas, um étimo de origem árabe, para além de identi-
ficar, eventualmente uma pré-existência técnica islâmica ou a sua designação nos
séculos seguintes, enquanto apropriação do vocábulo pela língua portuguesa, podia
significar duas coisas, o engenho da azenha, a roda de irrigação, uma nora e até a
tracção animal que movia. Com o tempo, o nome «azenhas» foi usado na documenta-
ção medieval sem qualquer preocupação de carácter tecnológico, podendo aplicar-se
aos moinhos de rodízio e aos moinhos de maré. Estes últimos dispunham, em Portugal,
de rodízios de maré, isto é, motores horizontais.

Os engenhos hidráulicos de Alcobaça dispunham de pares de mós para farinação
de trigo e outros cereais, que recebiam transmissão de energia hidráulica, por veios
verticais ou horizontais4. Para fazer funcionar estas máquinas operadoras impunha-se
estabelecer um saber técnico de captação da energia potencial através de transmis-
são mecânica entre entrosga e carretos que transformavam os movimentos dos moto-
res em força motriz das máquinas de mós. No que respeita aos motores horizontais é
muito provável que se usasse um rodízio mais erudito, de penas radiais fechadas
semelhantes aos que se usavam em Pernes, em Tomar e em ribeiras de Santarém e
seu termo. Contudo, não é possível saber se os rodízios são rodas com penas abertas
ou revestidos com um aro de madeira, dado que existem estes dois sistemas motores
medievais, surgindo mais tarde outros, de tipo turbina (segundo se admite do século
XV em diante) (Reys, 1999:11-14). De qualquer modo, a historiadora partiu da hipóte-
se de que as azenhas (nome de origem árabe) eram moinhos de roda vertical, muito
embora se aplique também a mesma designação a engenhos de rodízios, provando
que os nomes usados nos documentos nem sempre servem. A evolução posterior
destes engenhos e as suas transformações durante os séculos XIX e XX correspondem
a situações de apropriação das infraestruturas para novas realidades económicas.

Quanto às rodas verticais, os documentos são omissos quanto ao tipo de impulsão.
A roda vertical era de tipo vitruviano (século I), mas os informes são ainda mais
reduzidos, de tal modo que ficamos sem saber se a impulsão é inferior (que devia ser
o maior número de casos) ou superior. Todavia, o primeiro caso devia ser o mais
generalizado na época.

A escala dos engenhos hidráulicos medievais de Alcobaça é outro aspecto sobre o
qual se sabe mais qualquer coisa. Iria Gonçalves aponta para uma realidade de duas
moendas em média para cada um. Mas há engenhos com uma só moenda e outros com
três. A grande excepção é o Moinho da Praça, mais tardio, que chegou a ter oito moendas.

4 Os abades de Alcobaça geriam também os engenhos de farinação fora do território Alcobaça: no rio Lis
(5), em Rio Maior (3), na ribeira da Ota (4), na ribeira de Safrins, Beja (3), em Santarém (um com doze
pares de mós), aldeia de Alcobaça, no termo de Santarém (dois moinhos de enxurrada). Iria Gonçalves
refere, fora dos coutos, o pisão da ribeira de Urqueira, no termo de Ourém.
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Os lagares hidráulicos constituem um novo facto tecnológico na Idade Média.
Em Alcobaça estabeleceram-se alguns na época medieval, que às vezes estavam
perto ou junto aos moinhos de cereal. Sobre os lagares não se fala de tracção, nem
humana nem animal, embora haja lagares na abadia em Cós e em importantes granjas
(Corvas, Alvorninha e Almofala) (Gonçalves, 1989:124), que também usam de ener-
gia animal. Mas estes não são a novidade, vêm de trás. Não é possível avaliar tam-
bém se estes engenhos são de rodízio ou de roda vertical. Quanto ao equipamento os
documentos referem as máquinas de mós (galgas), os aparelhos de prensagem com
seus utensílios (pesos, varas, seiras) e ainda os recipientes de recolha e armazenamento
(potes, talhas, «dornalhos») e medidas ligadas ao controle metrológico da época.

Engenhos Hidráulicos de Alcobaça e seus coutos (Idade Média)

        Fonte: Gonçalves, 1989:116-128.

Fundamental na história pré-industrial de Alcobaça é a construção das paisagens
hidráulicas lineares. Sobre este aspecto, a persistência destas estruturas ajuda-nos a
compreender melhor esta realidade que alguns investigadores pioneiros têm levado a
um alto grau de conhecimento (Jorge, 2019). Mas para além do que se passava no
espaço monástico das cercas, que é símbolo de maior erudição técnica no rio Alcoa,
há que considerar o que se passava também no Baça e no rio que resultava da conflu-
ência deste rio (14 km) como o Alcoa – rio Abadia, como vêm expresso em documen-
tação coeva, embora posterior. Nestes pontos, a informação reunida não permite re-
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tirar muitas conclusões para além daquela que analisaremos mais adiante. Mas ainda
assim, dispor de moinhos, pisões e lagares hidráulicos ou ter rodas de elevação de
água obrigava a construir açudes, levadas e canais, tanto a rede do sistema montado
entre a Chiqueda e o Mosteiro e a Vila, como depois até à confluência do Alcoa e o
Baça ([Anónimo], 1876:35-36) (Jorge, 2019). Note-se a importância do caudal do
Alcoa, servido pelo poço Suão – junto aos depósitos e correntes subterrâneas –, uma
mãe de água potável e quatro olhos de água essenciais, com desníveis acentuados
capazes de serem aproveitados entre a nascente da Fervença segundo regras da
arquitectura hidráulica da época. A valorização do potencial hídrico e energético, de-
pois da confluência até Fervença e depois de Fervença, é um assunto medieval, mas
sobretudo pós-medieval, também a requerer estudos complementares.

Além das tecnologias hidráulicas mais evoluídas que permitiram criar um território
alcobacense integrado nas transformações técnicas medievais, preparando-o para o
futuro, um estudo sobre a Herdade dos séculos XII a XV, antes do aparecimento da Vila
de Alcobaça (1514), requer ainda ser observado à luz de outras soluções técnicas, im-
plantadas no território, mas que pertencem a outros horizontes temporais e a outros
complexos tecnológicos. No que respeita aos lagares de azeite, a moagem da azeitona
era maioritariamente a tracção animal, o que permite destacar os lagares a energia
hidráulica como uma novidade medieval, em relação às suas tradições romanas e pós-
-romanas. Já no campo da prensagem da azeitona moída, o tipo universal é o lagar de
varas, cuja nomeação é simples demais para poder ser correcta, cuja descrição fica
incompleta não ausência de informação complementar, dado que existiam na altura
vários sistemas de prensagem de vara, alguns dos quais formaram tipos a partir do seu
estudo sistemático no século XX (Parrain, 1970; Custódio & Marques, 2021).

Situação semelhante, mas tecnologicamente mais avançada do ponto de vista agrá-
rio, era a produção de vinhos a que os bernardos emprestam o seu saber técnico, tanto na
vinicultura como na viticultura. Mas neste aspecto, a prensagem era semelhante à que era
utilizada para a obtenção de azeite. Depois o vinho medieval era uma continuação técnica
de sistemas antigos e um mundo de aparelhos e utensílios constantemente reinventado.

Mas o equipamento técnico medieval não fica completo sem os aparelhos químicos que
têm o nome de fornos. Há fornos para pão, de telha, loiça, cal, há ainda fornos mais evoluídos
das ferrarias, para o fabrico de ferro e tratamento do ferro e aço (forjas). Sobre estes últimos
falaremos mais à frente. Iria Gonçalves mostrou que os fornos de pão eram monopólio da
Abadia e, quando os particulares tratavam de os construir, os bernardos tratavam de os
demolir. Isto também significa que os povoadores não dispunham de fornos comunitários?
Ou então o que significava o consumo do pão entre a população da Herdade?

Dispondo de barro na região, a olaria teve de se impor para servir não apenas a comu-
nidade monástica, como a população que ali se estabeleceu, quer nos coutos ou outros
lugares. Há que considerar ainda a difusão do tijolo e da telha, documentada em Alcobaça,
Maiorga, Mendalvo, Faval Velho, termo de Santa Catarina, arredores de Trabalhias. O po-
voamento pressupõe a capacidade de fabricação, sobretudo de telha que se torna cada vez
mais universal. A construção impõe ainda a extracção da pedra, seu transporte e a produção
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de cal, esta centrada em Pataias. Mas todas estas realidades colocam-se em todo o lado, não
apenas em Alcobaça, nos seus 44.000 hectares relativos à primitiva fundação.

Importa ainda considerar o fabrico de couros, a que os monges deram alguma
importância, mas sob o qual sabemos pouco. Tiveram duas unidades, uma nas imedia-
ções do Mosteiro, aproveitando as linhas de água implementadas e outra em Évora de
Alcobaça. Sobre este ponto falta muito para chegar a uma noção mais completa do
tipo de oficina, necessariamente ligada aos rios, matérias-primas, estrutura técnica,
sistema hidráulico implementado.

O maior objectivo de Cister foi a edificação da nova casa monástica de Alcobaça
perto da confluência dos rios Baça e Alcoa, depois da primeira instalação provisória. A
decisão ocorreu entre 1178 e 1223, e trouxe como consequência a preparação oficinal dos
materiais e sistemas de construção e a organização de um estaleiro de obras que segundo
alguns autores se estabelece como uma autêntica «máquina» de cooperação e trabalho,
própria daquela época. Corresponde à máxima capacidade tecnológica posta em movi-
mento e implicando várias indústrias que cooperam para atingir o mesmo objectivo, envol-
vendo técnicas de extracção de pedra, trabalho de canteiro, de pedreiro, de carpinteiro, de
ferreiro, de vitralista, criando junto do estaleiro, ferrarias e forjas, fornos de vidro e de
sinos. A construção do Mosteiro constituiu uma obra de manufactura pelo processo de
cooperação oficinal de grande envergadura que materializou um projecto arquitectónico
de carácter internacional, segundo o modelo cisterciense. Esta experiência irrepetível dei-
xou marcas sociais e económicas, e seguramente contribui para a afirmação das transfe-
rências tecnológicas de origem europeia para o recente reino de Portugal.

No imaginário da Ordem ficou registada a ideia do transporte miraculoso da
pedraria para a construção do Mosteiro, entre a serra e o vale numa distância de mais
de uma légua. Para além das tecnologias para carregar e descarregar os blocos de
calcário entre a origem e o destino, assentes na mecânica simples que vinha da Anti-
guidade, deve ressaltar-se a possibilidade de escoamento sequencial pelo lugar dos
Carris, aproveitando o traçado marcado pelos carros de bois nos declives que ali são
notórios ligando a serra ao lugar onde o Mosteiro foi construído. A microtoponímia do
lugar poderá ajudar-nos a entender esta notícia propalada por Frei Manuel dos Santos,
na Alcobaça Ilustrada (1710).

O povoamento da herdade e seus coutos não significou durante a Idade Média
urbanização. O centro do poder senhorial e religioso manteve-se indissoluvelmente liga-
do à herdade de Alcobaça e consequentemente ao assentamento do modelo de agricul-
tura cisterciense. As 27 granjas de 1227 (Barbosa, 1992), coordenadas pelos irmãos
conversos, estabeleceram-se e mantiveram-se ligadas à actividade agrária, porventura
disseminando as práticas agrícolas da economia feudal, revelando capacidade técnica e
uma gestão invulgares noutros territórios agrícolas. Além disso a geografia do vale do
lugar de Alcobaça revelou-se eficaz do ponto de vista dos recursos disponíveis, que
alguns autores salientaram. Na Serra dos Candeeiros, encontram-se recursos indispen-
sáveis para o perfil da economia alcobacense: as pedreiras, as minas de ferro e de sal-
gema, a floresta, a pastorícia. Nos vales intercalares, o olival, a vinha, o pomar e as
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terras. Junto aos recursos hídricos, as manchas de hortas e de cereal. Nos estuários e
na orla marítima, as salinas, a pesca e depois a construção naval.

Na Baixa Idade Média, entre os fins do século XIII e o século XIV, surgem peque-
nos centros urbanos em algumas granjas, sinal de alguma urbanização (Rasquilho, 2015:53)
que começa a exigir a fixação de artífices e a criação de oficinas de mesteres. Mas este
movimento ainda não era expressivo, a não ser no campo da fiação e tecelagem da lã, as
zonas da serra, a justificar as necessidades do tratamento dos panos de lã, nos pisões.

Junto ao centro religioso de Alcobaça e nas suas circunvizinhanças, propiciado
pelo crescimento económico e social verificado no século XV, cresce a urbe e com
ela a necessidade de artífices. Esta questão determinou que o 2.º abade comendatário,
Isidoro de Portalegre (activo 1488-1496) procedesse à contratação de artífices e ou-
tros profissionais para Alcobaça (Rasquilho, 2015:126) uns anos antes da criação da
Vila de Alcobaça pelo rei Manuel I. A vila, de acordo com o censo de 1537, tinha mais
de 100 fogos, à volta de 500 habitantes, enquanto nos coutos a população rondava os
6.000 habitantes. Acresce que teve impacto no reordenamento urbano do mosteiro, a
decisão de criação de uma nova cerca conventual, terminada em 1530, possibilitando
a fixação da parte poente da cerca na fachada do mosteiro, criando um terreiro na sua
frente que irá facilitar a génese da actividade comercial e a introdução de uma feira.

Entram ao serviço do mosteiro, tecelões, sapateiros, pedreiros, tosadores, carpin-
teiros, ferreiros, calafates, oleiros, moliceiros, barbeiros, um luveiro, um carniceiro,
para além de um médico e um professor. É uma nova realidade do trabalho que se
impõe no espectro da organização monástica em primeiro lugar, para depois se reflectir
na vida económica e social da Vila a partir de 1514 e dos seus coutos na sequência da
sua maior urbanização.

Note-se o significado da contratação de um calafate, numa altura que estavam
em grande actividade os estaleiros de Alfeizerão, S. Martinho do Porto e da Pedernei-
ra, pertencentes ao Mosteiro. Esta nova realidade indicia uma outra época económica,
técnica e industrial em Alcobaça.

2 – Oficinas e «fábricas»: da Revolução Comercial à era das Manufacturas

A partir do século XVI, a centralização real, os descobrimentos, a expansão marí-
tima e a revolução comercial reflectem-se por todo o país. Alcobaça não foge à regra e
essas mudanças, que começaram a verificar-se na segunda metade do século XV, ace-
leram-se com a maior urbanização do lugar, com a construção de uma nova cerca
conventual para garantir a clausura monástica, afastando os monges do fervilhar social
da Vila. A vida urbana em Alcobaça e nos coutos, por sua vez, exige o estabelecimento
de oficinas de artífices para responder as necessidades dos habitantes.

Com o acentuar da centralização do poder real e da importância de Lisboa e do seu
porto transoceânico, a capital torna-se o centro nevrálgico do país e exerce uma atracção de
novo tipo sobre as periferias, nomeadamente das mais próximas do poder político e eco-
nómico. A Estremadura, na sua dimensão territorial periférica, foi chamada para respon-
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der aos novos desafios económicos (agrários, florestais, comerciais e industriais), sociais
(acumulação de capital, capitalismo comercial, novos agentes de trabalho) e políticos (po-
líticas económicas como o mercantilismo) e ideológicos que se encontravam em marcha.

Para além de uma redefinição e reestruturação dos engenhos pré-industriais de
Alcobaça que importa equacionar neste novo tempo económico, há ainda que
equacionar o lugar que Alcobaça teve nos estaleiros da construção naval e no estabe-
lecimento moderno de oficinas de armaria e ferraria e ainda na produção têxtil.

A sua contribuição económica para a revolução comercial em curso requer uma
atenção especial, até porque envolveu não apenas artífices e a estrutura oficinal pré-
existente, mas implicou o desenvolvimento de formas de organização manufactureira
específicas, a contratação de mão-de-obra especializada e de trabalhadores, de acor-
do com outra escala social. Dividimos este capítulo em duas partes. Na primeira
trataremos do impulso comercial dos séculos XVI a XVII. No segundo, analisaremos
o estabelecimento das manufacturas pombalinas, no período iluminista.

2.1 Sob o signo da revolução comercial: os “panos da terra”
     e as ferrarias de Alcobaça.

Nos séculos XVI a XVIII, a rede hidráulica constituía a infraestrutura principal
da energia motora de Alcobaça. Contudo requeria obras avultadas periódicas, desti-
nadas a racionalizar a produção dos campos, numa e noutra margem do rio Alcoa,
enveredando-se por obras de maior rigor e qualidade construtiva. A água era essenci-
al, em primeiro lugar para a actividade agrícola, nomeadamente as culturas hortícolas.

Simultaneamente, há informações dispersas que mostram como ao longo dos três
séculos se procedeu à construção de novos engenhos, restauro daqueles que estavam
em ruínas ou abandonados e beneficiação de outros, situação que corre em paralelo
com outras obras dos coutos ligadas à economia agrária, como os celeiros. Uma das
intervenções de restauro, de acordo com os anais do mosteiro, ocorreu em 1533,
porventura na sequência do terremoto de 1531, que afectou a região estremenha.

A política dos monges bernardos envereda para o aluguer dos moinhos. João do To-
jal arrenda os moinhos da Chiqueda durante dois anos em 1524. Uns anos depois foi a
vez de Lançarote Vieira, em 1543, que aforou as águas da Mota e o ribeiro de Fanhais,
no campo de Maiorga que Rui Rasquilho refere, “para a construção de moinhos de qua-
tro pedras” e cuja actividade perdura até 1577, altura em que a “vala real na Charneca da
Marinha desviou as águas dos moinhos, impedindo-os de funcionar.” (Rasquilho, 2015:150).

Há notícias de obras no lagar de Turquel em 1537. Por sua vez em 1581, com as
obras do lagar de azeite de Cós, as varas são substituídas e colocam-se tinas em
pedra. Esta era a tendência do século, a modernização passava pela construção de
engenhos em pedra e não em madeira.

Atendendo aos «tempos da água» (André Guillaume), diferentes em cada época
histórica, os engenhos hidráulicos são agora construções de pedra e cal e, embora,
continuem a resistir à mudança, há um crescimento das unidades que acompanham o
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aumento das áreas cerealíferas e farinam para mais produção. O mesmo sucede com
as áreas de olival impondo também mais lagares de azeite.

A grande novidade era agora a maior proliferação de engenhos eólicos de farinação
que segundo Frei Manuel de Figueiredo seguiam o modelo daqueles que existiam em
Lisboa5, isto é, eram moinhos de torre, fixos, de pedra e cal. Provavelmente num momento
anterior, os moinhos de vento da região eram ainda de madeira conforme aqueles que
foram estudados pela equipa de Ernesto Veiga de Oliveira nos concelhos vizinhos da Vila
(Oliveira; Galhano & Pereira, 1983:312-322; Maduro, 2011:238). Este último historiador,
que lhes reconheceu um papel complementar da moagem hidráulica, activa durante o
estio, não avançou muito na sua identificação concreta no território alcobacense, onde a
sua presença nos séculos XIX e XX pode não corresponder às unidades dos séculos XVII
e XVIII. Contudo, em 1839 existiam 17. Muitos destes vinham do período monástico.

Engenhos Hidráulicos de Alcobaça e seus coutos (1514-1834)

5 BNP, Cód. 1490, fl. 51, a partir de Maduro, 2011:238.

         Fonte: Maduro, 2011:246-257;342-355; Rasquilho, 2015; Custódio, 1989:387.
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No século XVIII os lagares mostram uma maior escala de aproveitamento técni-
co quer em termos de engenhos de galgas, quer em termos de varas. A ratio varas/
galga parece crescer: 8 varas/2 galgas, um moinho de galgas para quatro prensas, o
que nos parece pouco. É, contudo, através do número de varas que se nota o aumento
de escala geral. De acordo com António Maduro, os lagares de azeite do mosteiro
(hidráulicos e a tracção animal) têm 66 prensas, uma média de seis varas por lagar. A
força exercida pela pressão das varas num lagar com este equipamento técnico exi-
gia, como bem notou aquele historiador, uma arquitectura robusta. São grandes edifí-
cios em alvenaria de pedra e cal, muitos com cantarias trabalhadas, mostrando solidez
e uma organização cada vez mais racional dos espaços de trabalho, tendendo para a
separação entre oficinas.

A quantidade de lagares hidráulicos do mosteiro é de quatro unidades, enquanto
os de tracção animal são nove unidades. Além destes havia ainda dois pertencentes à
Confraria do Santíssimo Sacramento (Maduro, 2011:346). Mas há ainda que contar
com os lagares que tinham sido aforados pelos monges aos notáveis da região.

Com a extinção da Ordem de Cister, os moinhos e lagares transitam para os
compradores dos bens nacionais, em geral antigos rendeiros e a burguesia local. No
concelho liberal, a estatística dos lagares cresce: 39, em 1862; 50, década de 1920 e a
dos moinhos de 40, em 1839, para 159, em 1862 (Maduro, 2011:253).

Também no domínio do fabrico de vinhos verificam-se novidades. Uma delas foi
a integração da Quinta da Gafa no património do Mosteiro, um total de 30 hectares,
um lagar com várias varas e cujo contributo para a produção do mosteiro é notável, à
volta de 1444 almudes de vinho/ano. Nesta altura, a abadia tem seis adegas nos coutos
(Maduro, 2011:447-449).

Por outro lado, há moinhos e lagares que dão lugar a fábricas de papel, como
aconteceu em Fervença, que não passavam de engenhos hidráulicos de roda vertical
para accionarem os excêntricos que moviam os pilões, destinados a preparar a massa
para o fabrico de papel de que o país precisava, embora a tecnologia fosse importada
dos principais centros papeleiros europeus. No caso de Fervença, o projecto de adap-
tação deveu-se a Manuel de Góis, irmão de Damião Góis. Reconheça-se, no entanto,
que o investimento não teria sido bem-sucedido, pois a laboração foi abandonada
poucos anos depois (Viterbo, 1903:73-75). Fabricava folha a folha e pagava ao Mos-
teiro, dono dos moinhos de Fervença, em resmas de papel. O pergaminho perdia cada
vez mais a importância que tivera no scriptorium alcobacense. No final do século,
nos prelos do mosteiro onde existiu uma oficina de tipografia (1592) e se editaram
livros (1597), o papel valorizou-se ainda mais.

Quanto à actividade oficinal, os mesteres concentravam-se na Quadra Sexta
(actual Praça D. Afonso Henriques), na Vila de Alcobaça. A valorização dos coutos,
a construção das igrejas das principais povoações, as obras de restauro, reconversão
ou ampliação das estruturas técnicas do território e as contínuas obras no mosteiro
mantém ocupados pedreiros, carpinteiros, ferreiros e serralheiros, ao longo dos sé-
culos XVI, XVII e XVIII.

Jorge Custódio
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A política de expansão transoceânica implicou uma capacidade construtiva por-
tuguesa de embarcações de alto mar, nomeadamente caravelas. Os estaleiros do
Arsenal de Lisboa eram insuficientes e houve necessidade de encomendar a constru-
ção de navios noutros lugares, tanto no rio Tejo, como na costa marítima. Há notícias
de construção naval na foz da ribeira de Muje, como no Telha, no rio Coina (Mar da
Palha), assim como na Pederneira, na costa atlântica. As encomendas de embarca-
ções à Pederneira são régias, usando madeira do pinhal da quinta do Campo, em 1500,
o maior do couto. Outras notícias de 1523 indicam a laboração dos estaleiros, não
somente para as urgências régias, mas para alimentar a actividade marítima da bur-
guesia comercial do país, de importância crescente. Também em São Martinho há
notícias de encomendas de embarcações. Ali constroem-se naus para transporte de
cavaleiros e tropas para o norte de África, em 1577. Por outro lado, há notícias que se
transportava madeira das matas do Mosteiro para a construção naval de Lisboa, por
via marítima (1539)6.

Há, no entanto, duas áreas industriais que têm relevo durante a expansão e a
revolução comercial: são os têxteis e a metalurgia do ferro.

i – Panos de Alcobaça.
Jorge Borges de Macedo detectou na Pauta da Casa dos Cinco da Alfândega da

cidade de Lisboa de 1699 e noutros registos alfandegários da época a presença de um
item ligado à indústria têxtil: os «panos de Alcobaça». O referido historiador salientou
que aquela individuação de um bem têxtil na alfândega de Lisboa significava uma «pro-
dução industrial» portuguesa «que lograva ultrapassar o mercado local e regional e
atingia um interesse de ser mencionado» no grande centro «da movimentação comerci-
al da época.» (Macedo, 1982:61). Referências aos panos de Alcobaça, todavia, encon-
tram-se, como vários autores anotaram, na obra teatral de Gil Vicente, na Farsa dos
Almocreves, nos inícios do século XVI (Freire, 1944:238-241; Ferreira, 2004a:14). Não
deixa de ser curioso que o tema seja tratado numa peça que tem por assunto os princi-
pais mercadores que ligavam o interior do país aos principais centros comerciais fluviais
e portuários, aqueles que transportavam os panos de alcobaça para as alfândegas da
capital. A referência ao pano por tosar remete-nos para o universo tecnológico dos
lanifícios, enquanto o encurtamento do pano coloca-nos perante as malhas daqueles
fabricantes que vendiam os tecidos com menos côvados do que estava regulado. O
pano de Alcobaça era ainda meio de pagamento, o que prova o seu significado
económico. Maria Augusta Trindade refere a localização de teares em Alcobaça,
Évora de Alcobaça e Turquel, em 1530. Outros existiriam espalhados pelo território,
para justificar um escrivão dos panos por aqueles lugares, um profissional que fazia o
registo e contabilidade dos panos em peça, fabricados algures (Ferreira, 2004a:15).
Todavia, ao contrário do que Augusta Ferreira aponta, aquilo que individualizava os
panos de Alcobaça dos restantes têxteis era o seu significado nacional e internacional

6 A actividade salineira encontra-se também sinalizada no século XVI.
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e não apenas local ou regional. Não se tratava de uma indústria caseira, mas sim de
um precursor sistema doméstico de produção manufactureira (poutting out system).

Naquela época, embarcações portuguesas e estrangeiras, comerciavam produ-
tos portugueses de interesse económico, aspecto que geralmente não se atende nos
estudos de história, e cuja relevância é muito maior do que se pressupõe na falta de
fontes7. Estão neste caso, os produtos de consumo denominados da «terra», numa
referência explícita ao seu lugar de origem, envolvendo factos de fabrico e aceitação
no mercado que lhes permitiram ultrapassar os mercados locais e regionais e impor-
se nas rotas comerciais ultramarinas ou europeias. Neste caso estamos na presença
de «panos da terra», que adquiram a designação do local de origem – «Alcobaça» – e
a relevância adquirida em função de algum critério de identificação comercial – ca-
racterísticas do pano, sua composição, modo de fabrico, qualidade técnica.

Ora, para haver panos de comércio em Alcobaça era necessário existir uma
organização ou sistema montado para produzir esses panos, que, como veremos abai-
xo, pouco ou nada tinham de comum com a produção têxtil pombalina, do último
quartel do século XVIII. Teria de haver uma encomenda regular dos ditos panos da
terra que alimentava a procura ou se apresentava à oferta comercial, uma espécie de
sistema doméstico de produção, em que os fabricantes colocavam à disposição dos
agentes comerciais, os panos que trabalhavam nos seus respectivos teares, a troco de
um salário à peça. Ou então, uma cooperação de artífices, bastante evoluída que
fabricava numa escala maior os têxteis que tinham estatuto comercial.

As informações esparsas que dispomos remetem-nos para a existência em
Alcobaça de uma tradição de fabrico de panos de lã, desde a Idade Média, sobretudo
na área montanhosa, como vimos e ainda da plantação de linho. Estes têxteis faziam
parte do lote das indústrias caseiras do século XIX e XX, referidas pelos Natividade
(Natividade, 1906:65; Natividade, 2016:131). Em qualquer dos casos, atendendo que o
fabrico de panos no tear tinha naquela época um ritmo lento de produção, só uma
certa quantidade de teares e fiandeiras ao domicílio podia garantir os excedentes
necessários destinados ao comércio nacional e internacional. Ou, em alternativa, po-
derá compreender-se esta presença dos panos de comércio de Alcobaça, pelo menos
durante dois séculos, com a montagem de estruturas organizadas de carácter domés-
tico controladas por negociantes.

De qualquer das formas, estes panos deviam ser de lã ou de linho, ou ainda com
teias de lã e linho. Ainda que não seja impossível de todo a introdução de algodão ou
fiados de algodão em Alcobaça, durante o século XVI e XVII, pois os negociantes
portugueses tiveram um papel relevante na difusão da nova planta têxtil durante a
expansão marítima, embora não se disponha de informação que corrobore a sua utili-
zação no tear alcobacense da época.

7 Veja-se o caso dos alambéis, panos de origem africana comercializados por Santarém, assinalados por
Maria Ângela Beirante (Beirante, 1981:112-114), fabricados naquela urbe, onde existiam oficinas de
tecelagem e tinturaria dirigidos por italianos e coordenados por um feitor (Custódio, 1993:6).
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Esta realidade manufactureira de Alcobaça coloca outro problema, dado que não
dispomos de listas de fiandeiras e de tecelões para tirarmos as devidas ilações. De
acordo com a investigação até hoje realizada, quanto à estrutura oficinal existente em
Alcobaça e na ausência de estudos e documentação historicamente trabalhada, parece
que no campo da estrutura oficinal da Herdade monástica, da Vila e dos coutos há
mundos à parte e fechados em si próprios. Por um lado, os artífices que estavam a soldo
do Mosteiro. Por outro, os que nesta época são a expressão da identidade do trabalho na
Vila e nos coutos. E como Alcobaça serve a região de Lisboa, como outras povoações
a Norte e a Sul do Tejo, parece haver também os artífices com trabalho na região que se
encontram a soldo do poder real e dos ramos governativos da administração central,
como é o caso da Ribeira das Naus, do Arsenal ou da Tenência da Guerra. De qualquer
das formas ainda fica por resolver esta interessante questão, sobre a estrutura oficinal
que se encontraria ao serviço do comércio dos panos de Alcobaça.

Interpretando objectivamente a lista de artífices publicada por Borges de Macedo
em 1962, referente à estrutura oficinal de Alcobaça do século XVIII, surgem mais
dúvidas do que se resolvem problemas históricos. Ainda assim é um documento im-
portante para nos debruçarmos sobre ele.

Em 1770, antes da política manufactureira do Marquês de Pombal, existiam na
região 3.391 fogos, 2.878 pais de família, 844 oficiais, 581 lavradores e 1.297 trabalha-
dores. A vila, por sua vez, dispunha de 395 fogos (cerca de 1580 habitantes), 99
oficiais, 68 lavradores e 174 trabalhadores8. Dos 844 oficiais arrolados (nome que de
acordo com o documento expressava as ocupações de artífices, comerciantes, libe-
rais e oficiais ligadas à pesca, aos transportes e à administração), 498 pertenciam à
esfera do sector secundário, um valor relevante que correspondia a 60 % da totalida-
de dos ditos oficiais. Destes 498 profissionais com indústria estabelecida, somente
três se encontram ligados à indústria têxtil (2 cardadores e um tecelão). As indústrias
do complexo tecnológico eotécnico (água e madeira) são as que têm maior relevân-
cia, com 144 artífices aglutinados à produção de couro e sapataria9, 110 ligados à
serração, carpintaria, tanoaria e marcenaria, 61, à indústria do ferro (ferreiros, ferra-
dores e serralheiros). Saliente-se ainda os alfaiates (59), a construção civil (53), sendo
que os pedreiros se encontram em menor número (44). Apenas um calafate ligado à
construção naval se encontra registado, assim como um fabricante de espadas e um
fabricante de pederneira.

Neste universo oficinal, os grandes ausentes são os tecelões e as fiandeiras,
pressupondo a continuidade da produção dos panos da terra, os moleiros, que pelo
menos teriam de corresponder ao número dos engenhos de moagem em funciona-

8 Inventário das ocupações para recrutamento das milícias. 1770. BNP – Reservados., Fundo Geral, Cód.
6945. Cf. Macedo, 1982:120-123. A organização dos mesteres em função do complexo tecnológico é da
nossa responsabilidade.
9 Sobre este complexo, ver Mumford, Lewis – Técnica e Civilização. Organização e notas de Jorge
Custódio. Lisboa, Antígona, 2018:136-176. Entre os sapateiros há uma profissão associada que é a de
salteiro, os fabricantes de sapatos de madeira ou socos.
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mento e ainda os padeiros que deviam estar presentes, no âmbito do monopólio de
fornos de pão controlado pelos bernardos. Ora, neste lote de artífices não se identifi-
cam os profissionais dos têxteis, à excepção dos que vimos. Estariam os tecelões e as
fiandeiras incluídos na lista dos trabalhadores do referido mapa? Ou então deverão as
listas dos artífices explicar-se com base nas diferentes áreas de domínio e poder
social existentes durante o Antigo Regime?

De qualquer modo, a região de Alcobaça surge nos meados do século XVIII,
antes da instalação da indústria têxtil de algodão, como uma unidade económica e
social com características muito interessantes. Uma delas é diversidade de artífices,
como salientou Borges de Macedo. A estrutura oficinal era uma realidade e manti-
nha-se em paralelo com as principais actividades agrárias que conferiam uma aura
própria à região. Por outro, a produção oficinal (bens industriais) para comércio local
e regional exercia-se com notoriedade e eficácia, servindo as comunidades e garan-
tindo-lhe alguma autonomia, apesar da concorrência que pudesse ser exercida pelos
produtos importados. A actividade oficinal tinha ainda um papel de fixação da popula-
ção e essa é uma constante económica nos séculos seguintes, assinalada por testemu-
nhos escritos (Natividade, 1960) e estudos científicos (Silva; Alarcão e Cardoso, 1961).

ii – Ferrarias e manufactura de armas
Desde o século XIII existem referências às ferrarias da Abadia de Alcobaça. Na

Idade Média era comum estabelecerem-se oficinas de ferreiros, forjas e ferradores
nas proximidades das herdades, granjas monásticas e senhorios agrícolas. As ferrari-
as, enquanto oficinas metalúrgicas de produção de ferro eram, no entanto, mais raras.
Estabeleciam-se próximo das minas de ferro e junto às florestas para obter o combus-
tível necessário à redução do minério, pois era pelo processo directo de extracção em
forjas de tipo catalão que se obtinham as lupas de ferro que depois eram trabalhadas
nas forjas e com as quais se produzia também o aço, por processos de afinação do
próprio ferro, enquanto matéria-prima.

Numa carta de povoamento de Rio de Moinhos, em Valado dos Frades (1264) há
uma referência a um engenho de ferro, que devia ser hidráulico, destinado a forjar a
lupa obtida em forja mecânica. Recorde-se que, também neste século foi descoberto
o fole hidráulico. Na região existiam inúmeras minas, muitas delas que tinham sido
exploradas na Antiguidade, em especial no período romano, junto das quais se estabe-
leceram ferrarias. O topónimo existe no território, mas a designação advém da sua
exploração mais antiga. As minas encontravam-se na serra dos Candeeiros, na
Fontainha, no Serro Ventoso, Arrimal, Vale Verde, Bemposta, Mendiga, descendo os
filões para Bajança, Casais das Pombas ou para Carvalhos e Moleanos, nomes como
eram conhecidas estas minas no século XIX.

Em 7 de Abril de 1250, numa carta do abade Fernando Mendes (ou Enes) estu-
dada por Virgínia Rau, concede-se a Esteves Eanes, chanceler de Afonso III, um lote
de bens que integravam o património de Urraca Fernandes e que tinha sido doado a
Alcobaça, com excepção da mina de ferro de Rio Maior, então em laboração, com
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todos os seus instrumentos e os fornos de «fusão» do ferro (Rau, 1985:27; Custódio &
Barros, 1984:20). O ferro era essencial para as alfaias agrícolas do território alco-
bacense, se considerarmos a transferência do tipo de charrua da agricultura feudal
francesa para Alcobaça. Mas o ferro destinava-se a muitos outros fins agrícolas e
florestais e tornou-se cada vez mais essencial na cultura material da sociedade medi-
eval (construção e habitação, ferramentas dos artífices, fabrico de pregos e de cha-
pas, armas, etc). Ainda no tempo deste abade, há notícia de um aforamento de uma
ferraria situada nas proximidades de Maiorga da charneca de Cós, em 1275.

Depois destas notícias que têm sido constantemente repetidas, existe um deserto de
informação que ou ainda não mereceu trabalho de descoberta e de investigação ou porque
a documentação tarda em aparecer, deixando um vazio de conhecimento. Contudo, as
duas razões conjugadas, com o continuado desinteresse pelas coisas relativas ao trabalho
e à indústria em Portugal, não impedem de afirmar que as ferrarias eram necessárias à
manutenção das estruturas produtivas da região alcobacense, dado existirem recursos
mineiros, hidráulicos e de combustível florestal para os aparelhos químicos (fornos) e para
o forjamento (forjas). Há ainda que interpretar os dados relativos à importação de ferro
pelo porto de Selir (Salir)10, que pode justificar tanto o consumo de produtos ferro acaba-
dos pelos monges cistercienses, como a existência de produtos intermediários para serem
forjados, implicando por essa razão a presença de ferreiros nos coutos.

No ano de 2010, a arqueologia deu o seu contributo. A arqueóloga Ana Nunes
escavou uma estrutura de combustão, construída com cerâmica, no espaço Sul do
Mosteiro de Alcobaça, integrada no sector 6 da referida intervenção, próxima do
antigo Colégio da Conceição. Sobre essa estrutura encontrava-se um grande depósito
de lixos de fundição, como carvões e escórias, sendo presumível a existência de uma
área de laboração associada à fundição de metais (Nunes, 2011).

Os resultados estratigráficos foram muito significativos, identificando-se um forno
metalúrgico que se construiu no sedimento geológico do lugar (Nível I), o qual esteve em
funcionamento durante um tempo ainda não determinado (Nível II), ao que se seguiu
uma fase de abandono com a acumulação de sedimentos de mesma fundição ou de
outras vizinhas sobre a estrutura abandonada (Nível III), a qual foi sepultada quando se
edificou a parede sul do Colégio da Conceição, cerca do ano de 1648 (Nível IV). A sua
forma circular, os canais interiores e uma área onde presumivelmente funcionaria um
parelho de ventilação permitem caracterizar o forno como sendo de redução do ferro,
muito provavelmente da época da construção do Mosteiro, ou pelo menos anterior a
1648, enquanto aparelho químico de uma ferraria. Na zona sul do mosteiro foram en-
contradas inúmeras escórias numa zona que documentalmente anda associada às ferra-
rias de Alcobaça. Mas se tipologicamente a estrutura descoberta se aproxima de mode-
los de alguma primitividade, há que considerar que só se poderá confirmar esta atribui-
ção técnica e datação relativa, quando se proceder à análise das escórias.

10 Carta de mercê de D. Dinis à rainha Isabel dos direitos das coisas que entravam pelo porto de Selir, de
1287 (Rau, 1986:24-27).
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Só a continua permanência, renovação ou retorno de funcionamento das ferra-
rias nos permitem compreender a sua importância no período pós-medieval, quer as-
sociados ao fabrico de armas, de lupa de ferro e de ferro fundido de que há notícias
desde o século XVI até aos meados do século XVIII. A arqueologia de campo deu, no
entanto, também a sua colaboração. Contudo, para entender as novas estruturas de
fabrico de armaria, de pelouros ou balas de ferro ou ainda de canhões e de colunas de
ferro fundido, de que há notícias esparsas naqueles séculos, importa inicialmente
contextualizar historicamente essas referências.

Com a expansão marítima, cresceu a actividade militar portuguesa e conse-
quentemente a demanda de armas e canhões para o apetrechamento dos cavaleiros e
soldados no país e dos fortes e naus portuguesas, daquém e dalém mar. Damião de
Góis refere várias iniciativas manuelinas neste campo. O projecto de Manuel I consis-
tiu, em primeiro lugar, na organização manufactureira das oficinas de fabrico de ar-
mas, de lanças e de couraças estabelecidas no país. O rei, em nome do Estado, passa
a encomendar a armaria para os seus arsenais, pagando da fazenda real, os trabalhos
solicitados às armarias de Coimbra, Évora, Porto, Lamego, Santarém, Elvas, Beja,
Tavira, Lagos, Moura, Mourão, Monsaraz, Covilhã, Viana da foz do Lima, Castelo
Branco e Torre de Moncorvo11. No caso de Santarém, o rei mandou fazer mesmo
uma fábrica de armas como referiu Damião de Goes12. Outras duas medidas foram a
criação do Arsenal de Lisboa e o estabelecimento da fundição de canhões, para fabri-
co da artilharia de bronze do país, essencial para a expansão marítima. De iniciativa
régia manuelina é ainda o estabelecimento de duas ferrarias em Tomar, junto ao Nabão,
uma no lugar do Prado e outra perto de S. Lourenço. A primeira especializou-se no
fabrico de pelouros de ferro fundido para municiamento dos canhões de bronze. A
segunda, destinava-se à redução de ferro em forno biscainho e seu forjamento.

Este tipo de ferrarias régias localizadas no interior do país, ampliam-se no século
XVI e XVII, estabelecendo-se no Espinhal, na povoação de Machuca e na Foz do
Alge, as duas últimas em Figueiró dos Vinhos, então as mais avançadas da época,
fruto do necessário apetrechamento de canhões de ferro fundido fabricados no país,
tão necessários às novas guerras de artilharia. Ainda, durante o século XVI, desen-
volve-se o fabrico de espingardaria em muitas vilas e cidades de Portugal.

Alcobaça não aparece na individuação das vilas e cidades onde aquele rei man-
dou estabelecer armarias, potenciando estruturas tecnológicas pré-existentes ou in-
tencionalmente instaladas. Todavia, nos meados do século XVII já ela é referida e,
embora sem grande documentação e informação, sabe-se que o seu estabelecimento
régio é anterior a 1644, pois o tenente general de artilharia, Rui Correia Lucas, em
nome do Estado, contrata com António Cacela, morador em Alcobaça, serralheiro e
mestre das Armarias daquela vila, o fabrico de 400 arcabuzes por ano, ao preço de
1.240 réis cada um. A quantidade 400 arcabuzes explica-se pela necessidade de Por-

11 Cf. Damião de Goes, Chronica de D. Manuel – Parte 4.ª, cap. LXXXV.
12 Idem, ibidem, cap. LXXVI
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tugal precisar de armas para defender a sua independência política recentemente
adquirida, devendo a oficina de Cacela aprontar mais do que um arcabuz por dia de
trabalho. Contudo, nas suas obrigações estavam a qualidade, a colocação da coronha
(que implicava oficinas de carpintaria) e a necessária experimentação técnica, para a
qual se lhe dava pólvora e balas. E por cada um dos arcabuzes partido, a responsabi-
lidade era do mestre Cacela (Viterbo, 1908:48-52; Gomes, 2008).

O contrato com António Cacela iniciou-se nesta data, mas a oficina já existia.
Foi-lhe entregue mediante um inventário de todos os foles, ferramentas e instrumen-
tos ali existentes. Ele era responsável por duas tendas de ferreiro pertencentes ao rei
(oficinas com loja), uma maior e outra menor, em 1673. Além de três malhos de
afinação do ferro, no lote dos equipamentos tem várias máquinas, entre as quais, três
tornos , uma tesoura de ferro e máquinas de verrumar canos. Dispunha de moldação
dos canos de ferro dos arcabuzes (Gomes, 2008, II: 127-128). O facto de se fabrica-
rem arcabuzes significa uma tradição oficinal que ali se fixara antes da Restauração
e porventura, não a única, porque na Vila assistia um superintendente das armarias, na
altura o ouvidor e desembargador Miguel Dourado de Mariz13. O próprio Cacela era
Mestre das Armarias em 1644, mas acabou por se especializar em espingardaria, pois
era assim que era nomeado em 1686, 42 anos depois.

De 1654 conhece-se um documento onde se indicam as armas e munições que
hão-se ser distribuídas nesse ano, entre as quais constam 130 arcabuzes de Alcobaça
que o referido mestre armeiro tinha de ter prontos para serem remetidos para Entre
Douro e Minho (30), para Trás-os-Montes (30), para Ribacoa (20) e para Idanha (20),
na Beira e ainda para o Algarve (30).

O fabrico de arcabuzes era um trabalho exigente e as dificuldades no cumpri-
mento do contrato parecem latentes, estimando-se também a redução das encomen-
das em tempo de paz. Todavia, o mestre Cacela, agora vivendo em Évora de Alcobaça,
requer tempo para a execução da encomenda de 1686, apresentando como fiador um
tal Agostinho do Couto Azedo. As armas tinham de ser entregues em seis meses para
complemento de sessenta quintais de ferro (3.525,12 kg) que ele havia recebido do
almoxarife do armazém do reino. Em 1646 eram quatorze os artífices que trabalha-
vam com António Cacela, a maior parte deles nomeado no decreto real de isenção de
serviço militar durante a Guerra da Restauração (Gomes, 2008: II, pp. 110-111).

A armaria de Alcobaça estaria estabelecida perto da mina de água e Quinta da
Algaraminha e dispunha de vários artífices, alguns dos quais habitavam nos terrenos
da «Casa do Estar» antes de1648, pois nesta data o abade Luís de Sousa resolveu
mandar construir o Colégio da Conceição no sítio em que estava edificada aquela
hospedaria monástica, a Sul do Mosteiro14 (ver Fig. 6, p. 898).

13 Sobre este funcionário régio, ver o treslado existente no AHU – Conselho Ultramarino, Bahia, cx 1, Doc.
37. PT/AHU/CU/005/0001/00037.
14 As Casas de Estar ficavam a sul da Igreja e próximo daquela quinta. Nesta hospedaria habitavam os
ouvidores, os curas dos moradores de Alcobaça, o almoxarife da comunidade e os referidos artífices, entre
outros habitantes. Cf. BNP – Frei Manuel de Figueiredo. Códice de Alcobaça Cód. 1490, F. 1259, fol. 75v.



894

Apesar dos livros das contas do Arquivo de Alcobaça se terem perdido, Manuel
Vieira Natividade conseguiu apurar que a fábrica de armas de Alcobaça perdurou até
meados do século XVIII, dada a nova configuração da fachada do monumento que
veio a interferir no território onde a fábrica estava estabelecida.

No século XVIII, temos ainda a confirmação da existência de importantes ferra-
rias em Alcobaça quase a par do Mosteiro. Vieira Natividade considerava-as “elemento
indispensável, existentes desde a fundação.”15 A razão dessa localização deveu-se à
sua interpretação de um documento, em que o padroeiro donatário esmoler-mor, frei
Manuel Barbosa, manifestou querer fundar uma igreja nas Ferrarias, no extremo sul do
Rossio de Alcobaça, num lugar que “ficou arruinado para Deus ser adorado em um
templo de grandeza e decência, e a capital das suas terras ficar com mais um edifício de
melhor prospecto.” Essa ruína devera-se com certeza ao terremoto de 1755, dado o que
o novo edifício religioso foi “principiado em 30 de Janeiro de 1757”16

Manuel Vieira Natividade, respigou esta nota do referido Códice (então, E-3-19) e escreveu a notícia no seu
manuscrito, Alcobaça, s. d. DGPC – Mosteiro de Alcobaça: Fundo Documental Manuel Vieira Natividade.
15 Cf. «Ferrarias». Natividade, s. d. Idem.
16 Cf. BNP – Códice de Alcobaça 1490 (E-3-19). Cf. «Ferrarias», Natividade, ob. cit. Idem. Ver imagem
num outro capítulo deste livro, pág. 244.

Fig. 5 – Oficina de polimento de armaria do século XVI-XVII, como máquina de polir a energia
hidráulica ou tracção animal. "17 - Politura Armorum". In Nova Reperta. Álbum de gravuras de

Johannes Stradanus (1523-1605), editadas por Phillips Galle. Antuérpia, 1580-1615.
Museu Marítimo Nacional, Greenwich, Londres. A Armaria de Alcobaça teria uma oficina
manual ou mecânica para polir armas e arcabuzes. O arcabuz (do neerlandês - haakbus)

era uma arma de fogo de cano curto, mas largo, com coronha de madeira.
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As ferrarias não encerraram nessa data. Há notícias que passaram para um
vasto alpendre existente no lado nascente do muro que ligava a casa da botica do
mosteiro (junto ao palácio abacial) ao cunhal da rua de Santo António. Esta parece ser
a segunda localização das ferrarias da Vila de Alcobaça em Setecentos. As ferrarias
novas adaptaram-se aos condicionalismos geográficos do lugar e deviam ter outras
estruturas, que ainda chegaram até 1834, altura da extinção do mosteiro por decisão
do poder liberal constitucional. Atendendo, ao fabrico de armas no século XVII e
XVIII, os trabalhos de forja e torno requeriam estruturas hidráulicas para malhar o
ferro e de polimento [Fig. 5]. As oficinas situadas a sul podiam ter beneficiado das
águas vindas do Mosteiro junto à Algaraminha, escoando-as para o Baça. A segunda
localização era tributária das águas mais abundantes do Alcoa. Mas tudo isto são
hipóteses, que só a arqueologia poderá confirmar ou negar.

A ligação de proximidade entre a fábrica de armas e as ferrarias, enquanto edifí-
cios de fundição/redução de ferro, é notória. A relação entre elas tinha-se estabeleci-
do, provavelmente, depois da restauração de 1640, face à maior militarização do rei-
no. Ambos os empreendimentos tinham de ter dimensão, quer no que se refere à
extracção de ferro, quer quanto à capacidade de fabrico de armas brancas, arcabuzes
e espingardas. A questão é complicada com os poucos documentos que dispomos.
Contudo, há mais algumas informações adicionais que nos ajudam a caracterizar a
dimensão do empreendimento da Ferraria de Alcobaça. Nos finais do século XVII,
teria alguma capacidade semelhante à das ferrarias de Tomar e encontrava-se inte-
grada no aro daqueles empreendimentos régios, embora sob a tutela dos monges
bernardos17. Depois da restauração, os reis portugueses procuraram investir na me-
lhor organização e desenvolvimento das ferrarias de Tomar. Sabemos que foi tomada
em devida conta o caso da sua transferência para Alcobaça, durante um inquérito que
se fez às fábricas e engenhos de Tomar e Figueiró, já depois da morte do Conde de
Ericeira. Cerca de 1691 tratou-se da transferência destas ferrarias, situadas no inte-
rior do país. Para o transporte dos seus produtos, todas eram servidas pela bacia
hidrográfica do rio Tejo ou pelas vias terrestes da região, o que tornava morosa a
entrega do material na Tenência militar. Pensava-se transferir as de Tomar para perto
de Alcobaça, onde já existiam ferrarias, por um lado, atendendo à proximidade de
novas minas de ferro da região alcobacense e, por outro, devido às acessibilidades
que permitiam o seu transporte marítimo, pelo porto de S. Martinho18.

O Códice 122 da Biblioteca Nacional contém informações que indicam um tipo
de capacidade produtiva de Alcobaça semelhante ao das ferrarias de Tomar, podendo
ali fabricar-se balas de ferro para artilharia de 4 a 6 libras de calibre, material bélico
(balas, bombas e granadas), ferro em barra, além da armaria e espingardaria.

Um outro documento, inédito, existente no Arquivo Histórico do Ministério da
Economia, tem um interesse histórico inquestionável, porque pode resolver uma ques-

17 Cf. BNP – Colecção Pombalina, Cod. 122, fols 438-440.
18 Cf. AHME – Superintendência das Ferrarias de Tomar e Figueiró, 1 – 1, fols. 73v-74 e BNP – Res. Pombalina Cód.
122, fol. 431 a 436. Jorge Borges de Macedo referiu esta tentativa num dos seus estudos (Macedo, 1982:38-39).
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tão controversa que existe há vários anos e que deu origem a um livro publicado por
Maria Augusta Trindade Ferreira, relativo à cozinha do Mosteiro de Alcobaça (Ferreira,
2004). Comecemos por esta história.

A cozinha barroca do Mosteiro, datada de 1752, tem a sua gigante chaminé susten-
tada por uma estrutura rectangular de barras de ferro forjado sobre oito colunas de ferro
fundido, estas com suas bases, fustes e capitéis. Duas outras colunas semelhantes sus-
tentam os espaços de lareira, laterais em relação à chaminé, também com uma trave do
mesmo tipo e material. A ordem arquitectónica é toscana. As barras de ferro forjado
estão aparafusadas com grossos parafusos de cabeça quadrangular, toscamente tornea-
dos e presos por porcas de secção quadrangular. É sabido que se deve aos ingleses a
transposição para o ferro fundido das ordens da tratadística clássica, usadas na
arquitectura do ferro vitoriana (Clegg Junior, 1842). Também é do conhecimento geral
que foi na Grã-Bretanha que a indústria de fundição avançou de modo categórico para
a reprodução em série de colunas de ferro fundido, a partir da Revolução Industrial.

Ora, em 1960, o historiador de arte Nikolaus Pevsner (1902-1983), na 3.ª edição da
sua obra clássica, Os Pioneiros do Desenho Moderno, escreveu o seguinte: “A histó-
ria do ferro como material de utilidade mais que meramente auxiliar na arquitectura
começa quando, durante a revolução industrial, depois de 1750, se descobriu a maneira
de o produzir industrialmente. Logo se fizeram tentativas no sentido de substituir a ma-
deira ou a pedra pelo ferro. O primeiro caso de que há notícia é um monstro: as colunas
de ferro fundido que sustentam uma chaminé em Alcobaça, Portugal. Datam de 1752.”
(Pevsner, 1960:107). Esta notícia correu mundo, embora incorporasse o estudo recente
de Turpin Bannister, publicado numa revista inglesa da época (Bannister, 1950), e, em
breve, tornou-se um tema de investigação de arqueologia industrial, cultivado na Grã-
Bretanha (R. J. M. Sutherland), como em Portugal (M. A. T. Ferreira) e noutros países.

Maria Augusta Trindade conseguiu demonstrar que a chaminé de Alcobaça fora
construída entre 1729 e 1750, e que a data de 1752, registada no revestimento azule-
jar, referia-se à conclusão da obra, sendo o trabalho de ferro, tanto o fundido como o
forjado, uma produção local, atribuível às oficinas dos monges de Cister de Alcobaça,
existentes no interior do Mosteiro (Ferreira, 2004b). Na realidade, a autora aponta
como provas a existência de oficinas de serralheiro e ferreiro e despesas em obras de
ferro, datadas entre 1711 a 1738, embora não haja referências ao ferro utilizado na
cozinha de 1752 e nessas apenas pudesse ser detectável as quantidades de ferro
adquiridas. O problema que a autora não consegue resolver é o da diferença tecnológica
entre o ferro fundido e o forjado que a obra apresenta e também o problema das
fixações das vigas forjadas, dado que estamos na presença de parafusos e não de
pregos, como a autora refere.

Entretanto, em 1991, o engenheiro de estruturas britânico, R. J. M. Sutherland,
surpreendido com a precocidade das estruturas e colunas de Alcobaça, sugerira como
hipótese inicial que as colunas podiam ser canhões de ferro fundido colocados em
posição vertical, mas abandonou essa hipótese com a análise rigorosa das colunas.
Contudo, o tamanho das colunas era de fabrico exequível no século XVIII, pois eram
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do tamanho dos canhões de ferro que se fabricavam em séculos anteriores, sendo
possível serem colunas pioneiras à escala mundial, com excepção do que se fabricava
na China. Todavia, o que lhe pareceu mais interessante foi a forma da viga em anel.
Esta era o resultado da composição de pares de lâminas (sic) de ferro forjado ligadas
nas extremidades. Tanto as secções laterais das estruturas, como a ligação com para-
fusos e ainda a profusão de parafusos, eram para Sutherland situações técnicas
inexistentes nos meados do século XVIII. No primeiro caso, porque são peças forja-
das muito grandes para as tecnologias da época. No segundo caso o método de liga-
ção por parafuso só se tornou usual nos meados do XIX. Finalmente, a ligação com
aquela quantidade de parafusos também não era habitual.

Por estas razões este engenheiro apontou a construção da chaminé para uma
data posterior à colocada no registo de azulejos. Como contra este argumento estava
a documentação da sua construção, avançou com a hipótese de ser uma substituição
mais tardia da primitiva estrutura em pilares de alvenaria que suportavam a chaminé
pela referida estrutura e apoios em ferro, até porque, segundo o engenheiro, Portugal,
com “recursos minerais limitados (…) nunca foi centro de uma indústria principal de
ferro e aço”, não poderia alcançar um grau de evolução com uma distância bastante
acentuada à Inglaterra industrial do século XVIII, no âmbito do ferro fundido, que só
introduzira o ferro fundido na Igreja de Santa Ana de Liverpool, em 1770-1772, ou nas
fábricas têxteis mecanizadas do fim de Setecentos, ou no campo das estruturas de
vigas de ferro forjado, cuja eclosão tecnológica ocorre também mas tarde [Fig. 6].

Uma explicação definitiva, fundamentada, para o caso das estruturas construti-
vas de ferro forjado e fundido da chaminé do mosteiro de Alcobaça implica análises
do ferro e novos documentos. Tentaram-se desenvolver projectos de análise que nun-
ca arrancaram. O estudo das ferrarias de Alcobaça é por essa razão essencial para
avaliar as suas estruturas tecnológicas e averiguar as capacidades produtivas dos
seus fornos e engenhos. Na documentação da Superintendência das Ferrarias da Foz
do Alge e noutros arquivos encontrámos documentos que permitem fazer alguma luz
sobre a origem das colunas de ferro fundido e ajudar a resolver parte do problema.

O fabrico de canhões fundidos de ferro chegou a Portugal no século XVII, por
influência francesa. Com a inovação do alto-forno e o desenvolvimento da produção
de ferro fundido, cujas origens remontam aos meados do século XIV tornou-se possí-
vel fabricar canhões pelo processo de moldagem, tal como se fazia na moldação de
canhões de bronze. A era dos canhões de ferro forjado começou a declinar. Nas
ferrarias de Tomar (Machuca, Foz do Alge e talvez no Prado) montaram os primei-
ros-altos fornos de Portugal, onde se começaram a fundir pelouros balísticos de ferro
fundido desde o século XVI, canhões de ferro e outras peças em ferro moldadas. A
primeira hipótese que se extrai desta conjuntura de fabrico de ferro fundido em Por-
tugal é a possibilidade da execução das colunas de ferro fundido de Alcobaça pode-
rem ser adquiridas na Foz do Alge. Todavia, porque não em Alcobaça? Na iminência
da guerra da Sucessão de Espanha, o rei Pedro II dirige-se aos bernardos convocan-
do-os a contribuir naquela conjuntura militar, para à qual se requeria que fabricassem



898

Jorge Custódio

Fig. 6 – Ferraria em actividade e utensílios de fundição, Estudo de ilustrações. Philippe Simonneau
(1686-depois de 1753). Desenho c. de 1725. Desenho a tinta da china e sanguínea. BNP - D 111 P.
Trata-se de um pequeno forno de fundição destinado a pequenas peças mas que mostra o grau de

evolução atingido na 1.ª metade do século XVIII.

A demolição de uma ferraria régia a pedido dos bernardos de Alcobaça não impediu a construção de
uma outra que foi acordada entre o Abade e o Rei em 1660. Esta devia ter maior capacidade e

permitiu estabelecer uma nova capacidade de produção de ferro correlacionada com a sua
transformação  em armas, isto é, a criação de uma ferraria maior e melhor equipada que funcionou –

segundo a nossa hipótese – até ao terremoto de 1755.
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também canhões de ferro19. Ora, há muito que o fabrico de canhões de ferro forjado
– que se fabricaram em Portugal – tinha sido posto de lado. Se nas ferrarias de
Alcobaça podiam ser fabricados canhões de ferro fundido era porque tinham capaci-
dade de moldagem (tal como acontecia com os arcabuzes) dos modelos requeridos e,
por consequência, possibilidade também de fabricar colunas fundidas de ferro, basea-
das em modelos da tratadística clássica. Eis uma segunda hipótese.

2.2 A Real Fábrica de Lençaria e Tecidos de Algodão

Manuel Severim de Faria, numa obra impressa em 1655, no período da restaura-
ção, aconselhava o rei, dentro do espírito do mercantilismo, entre outras coisas, a
introduzir o «lavor dos panos de algodão», assunto que era relativamente fácil, porque
éramos «senhores do algodão do Brasil, e Cabo Verde, que é infinito e finíssimo»,
podendo-se trazer «tecelões da Índia, que são os melhores do mundo» (Faria, 2003:27).

A aplicação destas medidas não foi assim tão fácil, pois só ocorreu mais de um
século depois, no tempo do Marquês de Pombal e recorrendo a outras tecnologias que
não as do ciclo indiano da história da expansão portuguesa.

Tanto no reinado de Pedro II como de João V houve surtos manufactureiros, mas
ainda sem a coerência política económica que veio a caracterizar o despotismo ilumi-
nado pombalino. O iluminismo era racionalista e pressupunha uma intervenção pro-
funda na economia, na sociedade e na educação dos corpos sociais do país. Materia-
lizou-se na criação de companhias monopolistas, nomeadamente do comércio com o
Brasil, o estabelecimento do pacto colonial, para garantir mercados de matérias-pri-
mas e de produtos transformados, mudanças significativas na estrutura oficinal do
país e o estímulo à inovação industrial, com mercados garantidos, o apoio à burguesia
comercial, o fortalecimento da sua educação (Aula do Comércio) e estabelecendo a
reforma da Universidade de Coimbra, essencial para a introdução das ciências expe-
rimentais. A inovação passava pela transferência tecnológica das indústrias desenvol-
vidas nos principais centros manufactureiros europeus – alguns estados italianos e
alemães, os Países Baixos, a França e a Inglaterra. A transferência tecnológica, toda-
via, implicava medidas de espionagem industrial e a contratação de artífices
especializados no estrangeiro, além da montagem de manufacturas dispersas ou cen-
tralizadas, assim como a introdução de equipamentos e maquinismos, que Portugal
não dispunha nem conhecia.

Depois do terremoto de 1 de Novembro de 1755, o Marquês de Pombal estabele-
ceu as bases de uma política manufactureira coerente obtendo o contributo essencial da
burguesia e do capital mercantil, por um lado e das finanças públicas, reorganizadas
durante o pombalismo e colocando a Junta do Comércio, criada em 1754, ao serviço do
fomento industrial. A indústria têxtil – sedas, lanifícios, linhos, algodão, tinturarias de fios

19 AHU - Cód. 44, fol. 153v-154v. BNP - Pombalina, Cód. 122, fols. 431-436; AHME – Superintendência
das Ferrarias de Tomar e Figueiró, 1 – 1.
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e panos – foi um dos ramos mais importantes da acção do Marquês de Pombal. Mas
concebe o arranque de outras indústrias associadas às manufacturas têxteis, como a de
chapéus ou a de meias, a estamparia, a tapeçaria, o fabrico de teares, de ferramentas
para a sua construção, ou as metalúrgicas para fabrico de fivelas e quinquilharia, etc. Os
principais centros da indústria têxtil foram estabelecidos em Lisboa (sedas e algodão),
em Bragança (sedas), na Covilhã, Fundão e Portalegre (lanifícios) e Alcobaça (algodão
e linho). Vejamos, o caso das manufacturas de Alcobaça.

A história das manufacturas de algodão e linho tem a sua génese moderna com a
publicação do alvará régio de 18 de Setembro de 1769, concedido ao italiano João Baptista
Locatelli20. Este alvará constitui um acontecimento inovador do estabelecimento da in-
dústria têxtil de algodão em Alcobaça. Essencialmente os privilégios concedidos a Locatelli
ligavam-se com os sistemas de fiação que provinham de Itália e relacionavam-se com
um novo surto da indústria doméstica no país. Estava em causa a introdução, ou melhor,
a modernização dos fiados de algodão, retomando o interesse político por esta matéria-
-prima que se espalhara pela Europa, associado também à voga dos panos estampados
que se difundira como nova arte têxtil que da India invadira a Europa. A nova época do
algodão – que tanta influência exerceu na indústria têxtil britânica do século XVIII e que
permitiu que esta indústria passasse a ser o sector líder da Revolução Industrial da Grã-
Bretanha e da primeira fase da industrialização europeia (1.ª metade do século XIX) –
era até certo ponto uma reorientação para uma fibra têxtil que tivera uma fase de
implantação no país durante os descobrimentos (fabrico de alambéis de Santarém du-
rante o século XVI) e um pequeno surto, curiosamente associado, à divulgação que os
portugueses fizeram dos tecidos de algodão no decurso do comércio oriental e brasileiro
do século XVII.

Para se fabricar e estampar panos em Portugal, o projecto régio requeria a
disseminação da fiação pelas províncias e a instalação de teares em determinados
lugares previamente escolhidos, o ensino das artes de fiar e de tecer e a implementação
das técnicas de estampar e tingir. A fiação de algodão, antes da invenção das má-
quinas de fiar (176421), era à mão, com roca e fuso ou com rodas manuais ou a
pedal de um fio e exercia-se sobretudo para o fio de trama. O fio de teia era de
difícil fabrico manual. Todavia este último era fundamental na estrutura do pano
que, durante muito tempo, era composto de algodão e de fios mais resistentes, como
o linho ou a lã, isto até à invenção das máquinas de fiação hidráulicas, uma inovação
do inglês Richard Arkwright (1732-1792), em 1768-69. Assim, os panos de algodão,
antes da máquina de Arkwright, levavam fios de algodão na trama e fios compostos
de algodão, linho ou lã na teia.

Exigia-se a Locatelli o ensino da cardação e da fiação com novas rodas de fiar de
mecanismo de borboleta, introduzidas em Portugal desde então, tanto em Alcobaça,
assim como noutras terras, nomeadamente em Estremoz, Elvas, Portalegre, Montemor-
-o-Velho, Porto, Óbidos, Lisboa, Aveiro, Sobral, Torres Novas, Minde e Oeiras, terras
20 A documentação essencial pode ver-se no AHME – Junta do Comércio 8 (João Baptista Locatelli).
21 Foi patenteada em 1770.
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descriminadas pelos fiscais da Junta do Comércio, mostrando os largos voos supra
regionais deste italiano ao serviço da política manufactureira pombalina22.

De certo modo, o que Locatelli teria deixado nesses amplos territórios foi uma
mudança de ferramentas e de mentalidade que permitiu, poucos anos depois, a cria-
ção de manufacturas ligadas preferencialmente à especialização algodoeira o que
terá consequências interessantes entre 1774 e 1820, não apenas em Alcobaça, como
noutras terras e regiões do país. Se atendermos apenas ao caso do arranque da tece-
lagem em Alcobaça, só uma das unidades estabelecidas em 1773 dispunha de 99
rodas de fiar. Sem estudos mais aprofundados sobre os resultados da acção de Locatelli
e do seu negócio comercial de fiados fabricados um pouco por toda a Estremadura,
Beira Litoral e Alentejo, em sistema doméstico, é impossível analisar a estrutura téc-
nica desenvolvida nos Coutos, independentemente das iniciativas manufactureiras ini-
ciadas em 1772, pelo Estado. Que os novos panos de Alcobaça (de algodão e linho)
eram um realidade comercial advém-lhe do nome que alcançaram no mercado e nas
feiras, não apenas o lenço tabaqueiro que na Vila foi fabricado ao longo de vários anos
do último quartel do século XVIII, como nas duas primeiras décadas do século XIX,
mas da nomenclatura que adquiriram nos mercados, por sua influência, aqueles outros
panos estampados que correram o mundo com o nome de «chitas de Alcobaça» (Tor-
res, 1858). A nível europeu vivia-se a «era das manufacturas» (Maxime Berg).

Iniciada a mudança nos tipos e processos de fiação sob a bitola do poder esclare-
cido (1769), estabeleceu-se em Alcobaça, entre 1772-1775, a tecelagem do algodão e
do linho. Por decisão régia, e atendendo que as fiações se encontravam disseminadas
pelo território estremenho de Alcobaça a Lisboa, foram montadas diversas «fábricas»
nesta vila destinadas a fabricar bombazinas, barretes, fustões, meias e veludos de
algodão e toalhas adamascadas (alvará de 18 de Agosto de 1772), veludos (alvará de
18 de Dezembro de 1772), e cambraias lisas e lavradas, esguiões e tecidos de linho
(alvará de 2 de Outubro de 1773)23. Estas iniciativas foram dirigidas pela Junta do
Comércio e tiveram como privilégios a diminuição de direitos no Reino e de entrada
alfandegária da matéria-prima da América durante 20 anos. A primeira ficará conhe-
cida como «Fábrica dos Algodões», mas inaugura apenas em 13 de Abril de 177424. A
segunda chamou-se «Real Fábrica de Lençaria» e inaugurou em 5 Maio de 1773.
Uma terceira, denominada «Fábrica de Belbutes»25, teve dificuldades iniciais de ins-
talação e só arranca depois de 1777, num outro contexto manufactureiro e, depois da

22 Relatório de 1776. In: Informação de 22 de Março de 1784. AHME – Junta do Comércio, JC 8 (João
Baptisita Locatelli).
23 Cf. “Lista das Fábricas instaladas, com a participação da Junta do Comércio até D. Maria I – 1754-
1777”. BNP – Fundo Geral – Cód. 6938 (Macedo, 1982b:155-160). Antes de Jorge Borges de Macedo,
a lista foi sintetizada por Araújo, F. D., – “Fábricas que tínhamos no fim do século passado”, in O
Panorama, pp.365-368. Cf. ainda Dias, 1955:27 e relação.
24 Em 31 de Dezembro de 1774 a Fábrica de Algodões era credora da segunda. Em Outubro de 1776, havia
três teares para este género de pano em exercício e apenas uma peça de pano fabricado.
25 Chegou a ser conhecida com este nome, enquanto as duas primeiras se mantiveram nos edifícios
provisórios. O bélbute era tecido de algodão aveludado famoso, fabricado na Inglaterra. Com a concentra-
ção manufactureira desaparece esta denominação.
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construção de edifícios de raiz, com a aquisição de uma propriedade situada na Rua
de Baixo, não muito longe do centro da Vila de Alcobaça (1776).

O termo de «fábrica» significa, neste caso, unidades específicas com teares
equipados destinados a fabricos distintos, não propriamente ainda uma centraliza-
ção num edifício específico que pudesse abarcar a variedade da produção
descriminada de panos de algodão e de linho. [Fig. 7]. É fácil de perceber que o
projecto fora concebido antes porque era necessário construir os teares horizon-
tais e circulares que seriam necessários para pôr de pé tamanho compromisso.
Quantos seriam esses teares, quem os montou e forneceu, qual era a população
alocada à tecelagem e onde se localizavam, constitui um desafio posto à investi-
gação. Outrossim, que «exército» de fiandeiras e fiandeiros foram envolvidos no
fornecimento dos fiados de algodão e linho para a laboração dos panos?

Que a moderna tecelagem de algodão era uma realidade em 1774, antes da
centralização manufactureira, não restam dúvidas atendendo à visita de William
Darymple a Alcobaça, em 6 de Outubro de 1774, dado que o major inglês refere-se a
uma manufactura de cambraias que ali estava instalada (um dos ramos estabelecido
no ano anterior), apesar de estar na sua infância, apontando que se encontrava sob a

Fig. 7 – Tear de Veludos de Seda. “XCI - Soierie, Velous. Perspective du Métier pour fabriquer le
velours ciselé, vu dans l'instant de la tire e du passage des fers”. Gravura. Art de la Soie.

L'Encyclopedie, Diderot & D'Alembert, Reedição. Paris, 2002. O tear de bélbute resultou da
adaptação do tear de seda ao de fios de algodão e linho. No século XVIII, antes da tecelagem mecânica,

armavam-se teares para as diversas categorias de panos a tecer e respectivos mestres tecelões,
implicando espaços adequados no interior das manufacturas.
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orientação de fabricantes escoceses e de um irlandês26. A referência a estes fabri-
cantes britânicos pode induzir em erro se não soubéssemos qual era a população que
trabalhava realmente na fábrica de cambraias, oriunda sim da Itália e dos Países
Baixos. Foi pena que William Darymple não se referisse a outros tipos de panos em
produção naquele ano para compreendermos o que realmente estavam a fabricar os
escoceses e o irlandês. Contudo nas unidades manufactureiras de Alcobaça, nestes
primeiros anos, dominava a dispersão de fiações e teares.

Na Real Fábrica de Lençaria, em 1774, estavam montados teares para fabricar holandas/
olandas, panos não mencionados nos alvarás de 1772 e 1773. Ali teciam-se cambraias,
lenços e outras peças de panos de linho e algodão. De acordo com a contabilidade que foi
apresentada em 31 de Dezembro desse ano, estes ramos foram montados pelo veneziano
Joaquim Tassinari, fabricante de tecidos de algodão, contratado em Viena e que veio para
Portugal trazendo consigo, tecelões e fiandeiras de Brabante. Entre os credores desta fábri-
ca estavam João Baptista Locatelli, a Companhia de Grão Pará e Maranhão, o rei José I,
George Dommer & C.ª de Amesterdão, o administrador da Casa da Alorna e três negocian-
tes da praça de Lisboa – Francisco José Lopes, António Rodrigues de Oliveira e André Faria
e Rocha, por ventura os importadores de algodão em rama do Brasil. Conhece-se também a
lista dos primeiros devedores, o mestre Tassinari, a Braamcamp & C.ª, também de
Amesterdão, a Fábrica de Quinquilharia, que deve ser a que entretanto se montara em
Alcobaça por iniciativa de Fernando José Louran e dois artífices recém-chegados a Alcobaça,
Arnald Tourrou de Fajou e João Tourion La Blanche, este mestre de urdidura27.

Qualquer destas três unidades teria os seus tecelões e fiandeiras. Em Alcobaça,
para além dos panos de algodão, com mistura de algodão e linho e, mais tarde dos panos
crus, fabricou-se peças de linho, de que há os assentos da época, embora existam hiatos
de documentação.

Entretanto, em 1772, o Estado procurou estabelecer uma fábrica têxtil centralizada
de fiação e tecidos de algodão em Almeirim, que se denominou Real Fábrica de Tecidos
de Algodão, com princípios semelhantes aos que introduzira nos lanifícios da Covilhã.
Ainda se fizeram investimentos e obras, tanto em Almeirim como em Abrantes, aten-
dendo à construção de edifícios para albergar as oficinas. Decide-se, no entanto, não
avançar com esta iniciativa e desenvolver os ramos estabelecidos em Alcobaça desde
1773 e inícios de 1774, publicando-se um alvará fundador em 18 de Agosto de 1774.
Esta iniciativa passou a ser da responsabilidade da Real Junta da Administração das
Fábricas, uma instituição especializada na política manufactureira pombalina, e não a
Junta de Comércio. Os três negociantes da praça de Lisboa, ligados à Real Fábrica de
Lençaria, são chamados para a administração da nova manufactura, aos quais se jun-
tam, outros dois – Fernando António de Sousa Teles e Francisco Rodrigues de Oliveira –, por
iniciativa régia de 10 de Setembro de 1774. A decisão implicou a ampliação dos fins
fabris, mas a reunião das duas unidades alcobacenses só se opera dois anos depois.

26 Como vimos apenas fora iniciada em Outubro do ano anterior. Cf. Darymple, 1777:134.
27 AHME – Junta do Comércio 8 (Real Fábrica de Tecidos de Alcobaça).



904

Jorge Custódio

O alvará de 18 de Agosto denomina a manufactura centralizada de «Real Fábri-
ca de Tecidos de Alcobaça» gerida por uma sociedade mercantil por acções, sob 21
condições28. A iniciativa vinha conferir um significado empresarial diferente do mode-
lo de gestão estatal. Contudo, hiatos de documentação respeitante a este período
(1774-1779), impedem-nos de saber o que se passou nos corredores do poder, dado
que a fábrica centralizada de Alcobaça, manteve um modelo de gestão estatal até que
foi vendida a particulares (1792). A nova manufactura ampliava o investimento públi-
co, pelo que se procedeu ao empréstimo de capital proveniente do cofre do donativo
dos 4%, (um fundo criado depois do terremoto de 1 de Novembro de 1755), no valor
de 16 contos de réis. Com o alvará de 18 de Agosto ficaram acordadas as 21 condi-
ções definidas desde 20 de Janeiro de 1774. Aproveitava-se a dinâmica criada desde
1769, no plano da fiação, devido à acção de Locatelli e, depois de Agosto de 1772,
com o arranque da produção de panos. No plano da fiação, passou a haver uma
organização regional, em três partidos de fiandeiras, um em Alcobaça e seus coutos,
outro em Minde e outro ainda em Santarém. Havia fiandeiras em Sobral de Monte
Agraço, mas deviam servir as tecelagens daquela vila e também em Lisboa destina-
das a alimentar os teares estabelecidos em Sacavém e em Lisboa.

As duas fábricas de Alcobaça instalaram-se provisoriamente no piso inferior do
Colégio da Conceição, junto ao Mosteiro, na ala Sul, enquanto não fosse construído
edifício próprio. Em 17 de Março de 1777, criticava-se a falta de luz necessária para
o trabalho. Finalmente em 31 de Julho de 1776, os directores das duas unidades fabris
resolveram representar ao rei a conveniência de se reunirem as duas laborações, pois
não fazia qualquer sentido encontrarem-se no mesmo espaço, sendo dirigidas de modo
diferente. Em 1 de Agosto de 1776, o Marquês de Pombal resolve integrar o patrimó-
nio das unidades anteriores29, procedendo à sua centralização com efeitos na organi-
zação, no investimento e no trabalho. Esta iniciativa reunia os objectivos de fiação e
da tecelagem que haviam sido estabelecidos anteriormente, reunindo o ramo do algo-
dão e o ramo do linho, garantindo uma gama de produtos estabelecida com chancela
régia de qualidade e mercado interno e externo assegurado.

Parece que a união das fábricas foi facilitada pela aquisição de uma propriedade
para a edificação de raiz das oficinas necessárias à laboração. Pretendia-se construir
um edifício que pudesse competir com as fábricas mais antigas da Europa “que há de
fazer vistoso prospecto e nobreza na rua de baixo, a maior da capital desta comarca
substituindo aqueles princípios e acrescentando este.” Para tal, os administradores
em exercício requereram ao Abade de Alcobaça terrenos que eram do Mosteiro, com
uma cláusula única de devolução da propriedade em caso de extinção da fábrica30.

28 Foi emitido um fundo de 40 contos, dividido em 400 acções a 100 réis cada. Cf. Alvará de 18 de Agosto
de 1774. ATC – Inventário dos Cartórios Avulsos, caixa 23.
29 Esta manufactura real, cuja importância, na história industrial de Alcobaça é um assunto que tem
interessado várias gerações de investigadores, ainda não foi objecto de um estudo especializado.
30 Os requerentes compraram também uma pequena casa a Estevão de Faria Salema e Sousa que pagava ao
Mosteiro meio alqueire de trigo e uma galinha, que junta à propriedade requerida ao Mosteiro se destinava
a edificar a «grande casa da Branquearia». Requerimento do enfiteuta para alargamento da Fábrica. BNP
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Pelo decreto de 22 de Maio de 1776 sabe-se que foi afixado um Edital nas praças
públicas da comarca anunciando as obras para a Fábrica de algodão que iria contri-
buir para o aumento, edificação e estética da povoação de Alcobaça. Na altura a
influência do Marquês de Pombal sobre o Mosteiro era grande, sendo Abade Geral e
Esmoler-mor, Fr. Manuel de Mendonça, parente do Ministro de José I. Talvez por
esta razão, o Mosteiro mostrou boa vontade em auxiliar os fundadores do estabeleci-
mento fabril. Os administradores compraram três moradas de casa pelo preço de
380$000 réis, ficando ainda de pagar os laudémios vencidos e por vencer, ainda que
fossem mais tarde dispensados desse pagamento como benefício da utilidade pública
que ele iria proporcionar em Alcobaça31.

A fábrica real foi administrada até 14 de Dezembro de 1779 de acordo com os
princípios estabelecidos em 1776. Com uma capacidade de laboração de 30.000 arrobas
de algodão por ano, a manufactura preparou instalações para a diversidade de teares
indispensáveis à diversidade de tecidos, entre os quais diferentes teares horizontais,
teares de maquineta e teares circulares para meias. Por essa razão, o número de
teares cresce dos 12 iniciais (1774) para 150 (1792), de modo a responder às solicita-
ções que são criadas. O trabalho era garantido, em cada secção, por mestres respon-
sáveis pelas diferentes tecelagens, um por cada tear, com seus respectivos aprendi-
zes. Além das tecelagens havia ainda as secções de urdidura, branqueação, penteação,
tornearia e carpintaria, todas elas dirigidas por um mestre. Havia também tecelões à
peça, em princípio ao domicílio. No sector da fiação, empregaram-se mulheres como
mestras e aprendizes. As mestras eram inicialmente estrangeiras e as aprendizas,
portuguesas. A fiação decorria dentro da fábrica e nos Coutos onde, em 1777, entre
43 a 60 fiandeiras fiavam ao peso. Toda a fiação era feita com rodas de fiar, um
importante avanço tecnológico, que em breve será superado pela introdução da pri-
meira máquina de fiação mecânica (1789), uma inovação tecnológica inglesa devida a
James Hargreaves (1720-1778), conhecida por spinning-jenny. Tinha demorado ape-
nas 19 anos entre a patente inglesa e a sua introdução em Alcobaça.

Nestes primeiros anos, o número de artífices e aprendizes e aprendizas, da Real
Fábrica de Lençaria, pode ver-se na tabela abaixo. Servimo-nos apenas para este
período dos Balanços de 1774 e 1776. Trabalhavam em Alcobaça 107 homens e 185
mulheres32. O número de aprendizes e aprendizas é bastante grande, mas estamos a
falar de uma manufactura que reunia várias oficinas e uma nova escala fabril de
produção de peças de pano. O aprendizado é um dos aspectos mais interessantes dos
momentos iniciais, indo contra a estrutura normal de quatro aprendizes por cada mes-
tre, revelando características de trabalho proto-industriais, sendo que os aprendizes

– Códice E-3-9. Parcialmente transcrito por Manuel Vieira Natividade (Natividade, Alcobaça, s. d., ms.
DGPC – Mosteiro de Alcobaça: Arq. Doc. de M. V. Natividade, cit. – Códice E-3-9. Parcialmente
transcrito por Manuel Vieira Natividade (Natividade, Alcobaça, s. d., ms. DGPC – Mosteiro de Alcobaça:
Arq. Doc. de M. V. Natividade, cit.)
31 Idem, ididem.
32 Em 1994, Jorge Pedreira apurou apenas 36 operários (Pedreira, 1994:99).
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eram a mão-de-obra mais barata. Sabe-se que muitos jovens trabalhadores em Alcobaça
eram órfãos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Trabalhadores da Real Fábrica de Tecidos de Alcobaça

                         Fonte: AHME – Junta do Comércio 8 (Real Fábrica de Algodão de Alcobaça)

Na tabela das duas páginas seguintes damos os nomes dos artífices estrangeiros que
estiveram ligados ao início das tecelagens fabris, na Fábrica de Lençaria e Linho. Não
inclui os artífices de origem britânica que vieram trabalhar para a Fábrica de Algodão.

O parque de teares obrigava a constantes arranjos, como aconteceu em 1787,
envolvendo especialistas estrangeiros que se tinham radicado em Portugal, como foi o
caso de Pedro Schiappa Pietra (Madureira, 1997:140), com fábrica em Pernes. Este
especialista trabalhara na Real Fábrica de Sedas do Rato e era pai de Silvestre Schiappa
Pietra, mais tarde industrial algodoeiro, em Alcobaça e em Tomar.

O período propriamente pombalino ocorreu entre 1774 e 1779. Com o afasta-
mento do Marquês de Pombal da cena política, num período denominado por «viradeira»,
o governo quis alterar o modelo anterior de criação de manufacturas estatais e procu-
rar, naquelas que estivessem em boa situação financeira vendê-las à iniciativa priva-
da. Por decreto de 1 de Janeiro de 1780 decide-se colocar a manufactura régia sob a
alçada da Inspecção da Junta de Fábricas do Reino e, mesmo com défice negativo
nas contas, o Estado manteve-a como fábrica régia, passando a ser gerida pela nova
instituição reguladora, a Junta de Administração das Fábricas do Reino e Águas Li-
vres, considerando-se o seu investimento recente e as suas vantagens para o país (4
de Dezembro de 1779). Entre 1780 e 1792, a Fábrica de Alcobaça sofre mudanças
técnicas, sociais e administrativas e desenvolve outros produtos têxteis.

Foi neste período, que a rainha Maria I a visitou. Na descrição que Frei Manuel de
Figueiredo resumiu, o evento ocorreu no dia 16 de Setembro de 178633. Nessa altura, os
estabelecimentos ainda não estavam todos reunidos num único sítio. A visita iniciou-se pela
fábrica de lençaria e depois foi a vez da fábrica de «velvutes» (bélbutes) e de branquearia.
A primeira estava sediada, “interinamente” no piso interior do Colégio da Conceição, a sul
da Abadia e a comitiva acedeu a ela pelo terreiro do Rossio. Para visitar as outras duas, a

33 Manuscrito de Frei Manuel de Figueiredo, BNP – Códice 147, fols. 253-259. Cf. “A Rainha D. Maria I
em Alcobaça” (Correia, 1978:3-22).
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rainha e o seu séquito deslocaram-se de coche. Nas instalações do colégio, encontravam-
-se oficinas de fiação, de dobar, de urdir e de tecer. Não são referidas as oficinas de cardar
que são essenciais nesta indústria e que também tinham sido objecto das preocupações de
Locatelli, em 1769. O cronista refere que os administradores mostraram à rainha, a primei-
ra mestra de fiação portuguesa, de 20 anos, natural de Alcobaça, que ensinava às suas
aprendizas, menores de idade. Observou jovens tecelões, naturais da Vila, que teciam
cambraias lavradas com grande velocidade, além dos teares de meias. Houve mostra das
peças de pano tecidas na fábrica, sobretudo cambraias.

Entre 1776 e 1786, começaram a surgir os novos edifícios da Fábrica de Lençaria
e Algodões na rua de Baixo, entre as quais a oficina onde se teciam os «bélbutes»,
uma espécie de pano de algodão aveludado e a branquearia de linho, como o relato da
visita refere, ambas a alguma distância da Abadia. A branquearia de linho, com casa
própria, foi destinada ao branqueamento dos panos de algodão. Entrara em funciona-
mento em meados de 1784, com seus campos e oficinas.

Dois anos antes, um cidadão de Hamburgo, negociante de Lisboa, João Henrique
Hanewinkel, procurou estabelecer uma nova Fábrica de Branquearia, Tinturaria e Es-
tamparia em Alcobaça, segundo o método da Silésia. O decreto de 28 de Janeiro de
1784 ordenou que não se entregasse a este técnico e ficasse na mesma administração,
o que contrariou o alvará régio de 24 de Outubro de 1783 que anuía que ele se encarre-
gasse da “laboração e exercício da Minha Real Fábrica de Lençaria erecta em Alcobaça”.
O objectivo de Hanewinkel devia ter a concordância da Junta de Administração. Ele
encomendara no estrangeiro 190 peças de pano para estampar e tinha garantido a sua
importação durante cinco anos. Mas em Alcobaça encontrou obstáculos do administra-
dor António Rodrigues de Oliveira, desde os fins de 1783. Estes acontecimentos locali-
zam-se num período histórico interessantíssimo em que a estamparia procurou impôr-se
ao fabrico nacional de panos, este último ramo essencial para manter uma maior inde-
pendência da produção portuguesa de tecidos em relação às importações de panos crus
estrangeiros, fundamentalmente destinados à indústria de estamparia. Dos teares em
exercício, Hanewinkel pretendia apenas manter 30, seis para cambraias, que dizia já não
se usarem. Por sua vez, Rodrigues de Oliveira argumentava que ele pretendia colocar no
desemprego os tecelões portugueses formados na Real Fábrica e querer apenas fiado
grosso de roca e fuso e não de roda34. Contra este projecto de Hanewinkel ergueram-se
tanto o administrador principal como o povo de Alcobaça, mas o contencioso judicial
manteve-se durante mais de dois anos.

Em Junho de 1792, no momento da venda da Fábrica de Alcobaça a uma empre-
sa privada, as instalações construídas pelo Estado, encontravam-se estabelecidas na
Rua de Baixo (também conhecida por Rua Direita35), servidas por um portão em

34 Fiar com roda, para além de melhores fiados, equivalia o dobro de fio do que aquele que era obtido pela roca.
35 Situavam-se em terrenos existentes na actual Rua Frei Fortunato, em frente do Palácio de Visconde
Costa Veiga (Natividade, 1885:54-55) (Guerreiro, 2013). Natividade sabia que a Real Fábrica tivera
edifícios na Rua Direita (Natividade, 1906:62). Segundo Natividade o palácio do Visconde pertencera
inicialmente à empresa manufactureira, que ali tinha os seus escritórios (Villa Nova, 1959-1961:III:31).
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redor de um pátio principal, relativamente semelhante ao modelo inicial criado em
1772, na Real Fábrica de Vidros da Marinha Grande (Custódio, 2002:255-256). À
direita do portão ficava a Pentearia (onde deveria estar a máquina de fiar). À esquer-
da, até às casas de Bento da Silva, estaria provavelmente a Fábrica de “velvutes”,
visitada pela rainha em Setembro de 1786. O terceiro que deveria ocupar o centro era
um “telheiro” onde estava a carpintaria, uma oficina essencial numa fábrica de teci-
dos, para manutenção e conservação dos teares. Ligado a estes edifícios, mas na
várzea, estava a branquearia como os edifícios necessários para o fabrico da matéria-
-prima de branqueação. Uma “porção de teares” continuaram ainda mais uns tempos
no “Real Mosteiro”. O alvará de 6 de Junho de 1792 esclarece o que se encontrava à
venda: “Prado destinado para a Branquearia com os Edifícios nele construídos, como
também do Terreno, que se acha junto ao Rio, com os seus competentes Edifícios
(…)”36. Os novos edifícios da fábrica estariam por isso concluídos em 1792.

Sabemos que a primeira máquina de fiar inglesa foi montada neste local em 1789,
três anos antes da venda da manufactura régia. Uma das dívidas da Real Fábrica de
Alcobaça era a que constava existir no cofre das Obras Públicas. O valor de 18.541$567
diziam respeito às obras necessárias para o funcionamento das oficinas e para a
construção dos novos edifícios fabris, para além de uma ponte perto do Rossio. Como
a gestão de António Rodrigues de Oliveira se manifestou danosa a Real Fábrica pas-
sou a ser administrada pela Junta da Administração das Fábricas do Reino, na sequência
dos acontecimentos de 1784, envolvendo um contencioso com o administrador António
Rodrigues de Oliveira de que se conhecem interessantes episódios de melhoramentos
de Alcobaça que ele próprio invocou em sua defesa (Pedreira, 1994:406-407). No
tempo do reinado de Maria I, apesar da política de privatização das manufacturas
reais, a de Alcobaça fora acarinhada pela Casa Real, demonstrando o significado e
importância que o Estado lhe conferia para a manter activa, apesar das perdas que lhe
eram imputadas, anualmente. Ainda houve ocasião de se proceder a uma reforma
liderada pela Direcção da Real Fábrica das Sedas, cerca de 1785, facto que lhe per-
mitiu crescer e desenvolver até que o Estado resolveu vendê-la a um grupo de nego-
ciantes capitalistas de Lisboa, quando ela já se encontrava em boa situação financei-
ra. A sociedade de José de Carvalho e Araújo, Julião Guillot e Filho & Companhia,
como ficou conhecida pelo alvará de 6 de Junho de 1792, tinha à cabeça José de
Carvalho e Araújo (†1813), detentor de um importante património e meios financeiros,
sendo pai de três filhas, o seu genro Julien Guillot, francês, casado com uma das filhas
de Carvalho e Araújo, o qual dispunha de avultados interesses em França e o filho
deste casal37.

A Carvalho & Guillot pretendia estabelecer uma fábrica de tecidos de algodão e
tinturaria em Lisboa, pela qual obteve um alvará em 7 de Janeiro de 1791. Nos mea-

36 Alvará de 6 de Junho de 1792. AHME – Junta do Comércio 8 (Real Fábrica de Tecidos de Alcobaça).
37 A mulher de Julien Guillot chamava-se Mariana Guillot. Uma outra filha, Rita Júlia, estava casada com
Francisco Van Zeller, também ligado a uma importante família de negociantes e industriais. A terceira,
Brígida Maria estava casada com Manuel de Miranda Correia. Idem, ibidem.
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dos de 1790 fundara uma fábrica na Verdelha, Santa Iria da Azóia, termo de Lisboa,
onde estava a introduzir tecnologias têxteis e de tinturaria de Ruão, tendo estabelecido
um primeiro contrato com um burguês daquela cidade, Louis Thomas Regnault (31 de
Maio de 1770). A fábrica da Verdelha iria ter uma tinturaria capaz de tingir o vermelho
da Índia, o vermelho de Andrinopla e o vermelho de Ruão, uma branquearia último
grito e novos tipos de tecido, além de máquinas de fiação, conhecidas e introduzidas
em Ruão na década de 1780. Os industriais dispunham-se a desenvolver também o
sector de meias de algodão e de estamparia.

A oferta da Real Fábrica de Lençaria e Tecidos de Algodão pelo Estado agradou
tanto a esta sociedade como ao governo, que acordou 14 condições para o novo
alvará de 6 de Junho de 1792, em que se salvaguardava o interesse público de uma
manufactura que fora tão acarinhada pelo Estado, assim como os interesses da Fa-
zenda Pública e do país (evitar a importação de tecidos de linho e algodão estrangei-
ros). O Estado vendeu a fábrica depois de obter o lucro de 2.087$987 réis (Neves,
[1827]:297-298). Os compradores passavam a ter privilégios durante 20 anos e teriam
de pagar ao Estado, durante 10 anos, o valor resultante do Inventário. A Carvalho &
Guillot achou preferível parar o projecto da Fábrica da Verdelha, que se encontrava já
em funcionamento e em experiências têxteis, para se envolver em Alcobaça dada a
abundância e qualidade das águas para a tinturaria e onde existiam condições de traba-
lho e de comércio, dada a qualidade alcançada pelos têxteis fabricados pela manufactura
régia desde 1773. Como entretanto se fizera a contratação de tecelões e maquinistas de
Ruão, durante os anos críticos da Revolução Francesa (1791-1792), instalou-se em
Alcobaça uma colónia de artífices que ajudaram não só à renovação da manufactura
existente, como lhe deram um carácter novo, próprio de um estabelecimento industrial
associado ao sector de ponta do algodão da industrialização britânica e francesa, como
contribuíram para a formação de aprendizes portugueses (ver pág. seguinte).

Uma nova fase vai ocorrer na têxtil alcobacense, depois da alienação estatal. A
empresa teve uma existência de 18 anos, entre Junho de 1792 e 5 de Outubro de
1810. Conhecem-se três períodos administrativos da fábrica privatizada. O primeiro
envolveu como administrador-director, Louis Regnault, após a sua chegada de Fran-
ça, com a colónia de artífices franceses e com os riscos e técnicos das máquinas38. O
segundo período, ocorreu com o afastamento deste novo administrador, por via de um
processo judicial que só terminaria por volta de 1804, dado que veio a reconhecer-se que
era mais um aventureiro industrial do que um verdadeiro tintureiro e técnico abalizado,
competente nos ramos industriais para os quais foi contratado, situação que era bastante
comum na época. Este período obrigou a uma assistência maior dos negociantes de
Lisboa, que com a sua competência fazem crescer e desenvolver a fábrica, reunindo-a
toda na Rua de Baixo e montando novos edifícios na Rua do Castelo, procedendo a
investimentos avultados em teares, máquinas de fiação e inovações tecnológicas. Final-

38 Após o seu regresso de França estabelece um segundo contrato com Carvalho & Guillot, em 1 de Agosto
de 1792, reforçado pelo acordo de 31 de Dezembro de 1792. Idem, ibidem.
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mente um terceiro período, entre 1808 e 1810, que ocorreu após a invasão de Junot
(1807-1808), que determinou a deslocação da família de Julien Guillot para França.
Durante este último período a fábrica foi gerida pela sociedade de Carvalho e Araújo &
José Deville, este último um francês radicado em Lisboa e Alcobaça, que acompanhará
a sorte da fábrica na sequência da 3.ª Invasão, liderada pelo general Massena.

Com Carvalho, Guillot & C.ª alargou-se a montagem das máquinas de fiação
manuais (jennies de diferentes gerações técnicas) e foram introduzidas novas máqui-
nas de carruagem, a que os ingleses deram o nome de mule jenny ou spinning-
mule», inovação de Samuel Crompton (1753-1827), com a finalidade de produzir fios
de algodão mais resistentes e finos (Custódio, 1982:53). Também se introduziu uma

Colónia de Tecelões e Artífices Franceses da
Real Fábrica de Lençaria e Tecidos de Algodão de Alcobaça (1792-1794)

        Fonte: AHME – Real Fábrica de Tecidos de Alcobaça. JC 8
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máquina a tracção animal39, destinada a fabricar fiados de algodão resistentes para a
teia dos teares, cujo investimento foi avultado, em 1792-1793, mas sem os efeitos
industriais esperados40. Montaram-se ainda máquinas de cardação e engenhos moto-
res para poderem accionar as máquinas de fiação, cuja orientação se deveu ao mes-
tre maquinista francês, François Durand. A informação enviada para o Mapa Indus-
trial de 1802 e outras informações complementares, respigadas da documentação
ajudam-nos a fazer uma ideia do pessoal empregado, das máquinas de tracção manu-
al e animal, dos aparelhos, utensílios e ferramentas usadas nesta fábrica. Na primeira
década do século XIX, além destas fiações tinham mais quatro, uma de 100 fusos e
três de 60, num total de 1300 fusos.

Mapa Geral dos Operários da Fábrica de Guillot & C.ª (1800)

Fonte: BNP - Códice 610 (adaptado)

39 Ao contrário do que afirmou Saul Gomes (Gomes, 1997-1998:229) nunca houve em Alcobaça, na
Fábrica de Alcobaça de Carvalho, Guillot & C.ª, qualquer fiação hidráulica (water frame) em funciona-
mento. A sua inferência resultou de uma má interpretação do estudo de Jorge Pedreira (Pedreira, 1994:229),
referindo para Alcobaça o que acontecera em Tomar, onde de facto foi estabelecida uma water frame.
Durante a investigação realizada para este estudo encontrámos documentos que permitem concluir
apenas que aquela empresa mandara construir um edifício, junto ao rio, com respectivo açude, levada e
infraestruturas motoras, destinado à montagem de uma fiação hidráulica, cujos engenhos estavam a ser
montados, quando a fábrica foi incendiada na sequência da entrada dos franceses em Alcobaça, a 5 de
Outubro de 1810.
40 Madureira, 1997:154, refere que este equipamento motor era uma adaptação à spinning-mule, tendo
começado em funcionamento em 1799.
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Trabalhadores, Máquinas, Engenhos e Equipamentos da
Real Fábrica de Lençaria e Tecidos de Algodão de Alcobaça (1802-1810)

Fontes: Relatório do Corregedor de Alcobaça, 20 de Abril de 1802 (Dias, Vol.V, s.d.:1382),
AHME – Real Fábrica, JC 8 e ADL – Escriptura de arrendamento, 27 de outubro de 1834: 1º
of., liv.3, fls.59-60.
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A preocupação de fabrico de panos unicamente com fios de trama e de urdidura
de algodão fez da fábrica de Alcobaça um dos consumidores da fábrica de fiação de
Tomar, onde era possível produzir fios da teia resistentes porque os seus proprietários
– Jácome Ratton e Timóteo Verdier – tinham instalado uma fiação hidráulica com as
máquinas inventadas por Richard Arkwright e montadas em Tomar por Francis
Wheelhouse (Custódio & Santos, 1992). Contudo, após a montagem de cinco fiações
de carruagem com 204 fusos, a firma de Alcobaça inicia o processo de investimento
na construção de uma fábrica hidráulica, junto ao rio, com o objectivo de instalar um
máquina de Arkwright que lhe garantisse o fio de urdidura e evitasse a compra auto-
rizada (que chegou a fazer) de fiados ingleses para as teias dos teares.

No sector da tecelagem, a Carvalho & Araújo tinha, no ano de 1802, um total de
227 teares manuais, uns horizontais e outros circulares, no interior da fábrica e ao
domicílio, alguns dos quais eram do tipo inglês, de lançadeira volante (teares de John
Kay). Por outro lado, dispunha de laboratórios destinados à tinturaria e branquearia de
panos. No primeiro caso para obter uma gama variada de cores que eram tingidas
numa instalação de tintes a quente (em fornalhas de caldeira) e a frio (em dornas de
anil) e ainda, enquanto inovação superior, o tingimento a vapor (que se encontrava
instalado antes de 1807). Esta relação com o principal centro algodoeiro inglês de
inovação do tempo da Revolução Industrial, fez do estabelecimento de Alcobaça um
“dos primeiros exemplos da indústria têxtil portuguesa” da era industrial (Custódio,
2001:19-20), tendo como base inicial uma estrutura fabril manufactureira, onde a divi-
são de trabalho se impusera de modo claro e inequívoco numa fábrica que contava
com mais de 500 operários, entre mestres, contramestres, artífices, aprendizes e ser-
ventes, tanto homens e mulheres, como menores dos dois sexos.

Mas a transferência tecnológica não é apenas de maquinaria. A empresa contra-
tou tecelões e técnicos de máquina de Ruão, um dos centros têxteis mais importantes
da França dos fins do século XVIII e do século XIX. Conhecem-se alguns contratos
estabelecidos em Ruão, por um dos directores da fábrica, burguês de Ruão, Louis
Regnault, que iremos publicar oportunamente. Noutra ocasião apresentámos os tipos
de panos que a Real Fábrica de Tecidos de Alcobaça fabricou entre 1778 e 1801-
-1802. Com Carvalho & Guillot, fabricam-se mais nove tipos de panos do que em
1778 e mais sete do que em 1788 (Custódio, 2001:20). A evolução da moda e das
técnicas de tecelagem permitiam a produção de um lote mais diversificado de panos
de algodão, de algodão e linho, de linho, de cor e riscados. E se o fabrico de cambraias
diminuiu, apesar do seu alto desenvolvimento nas décadas de 1770 e 1780, para só
haver um tipo de cambraia em fabrico no ano de 1802 – a transparente –, cresceram
outros ramos têxteis, como a lençaria, as musselinas (à moda de Itália), as cassas e
um novo tipo de veludo que foi lançado em 1804, após a contratação de um mestre
genovês, Lucas Turreal (Gomes, 1997-1998:230). O significado da diversidade de
novos panos tem que ver com a capacidade de armação de teares manuais para a
diversidade de padrões e de liços. Tecer era uma arte cada vez mais complicada e
requeria teares diferentes conforme os tecidos, tanto no comprimento como na ar-
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mação e estrutura tecnológica, como aliás se pode fazer uma noção através da
consulta das gravuras publicadas por Denis Diderot e Jean le Rond D’Alembert, na
Encyclopedie ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers
(1751-1772), nas partes referentes às artes e ofícios têxteis. Contudo, para além
deste pormenor, as novidades que Alcobaça revela, em 35 anos da Real Fábrica,
foram as tentativas de mecanização da fiação assente em motores a sangue (hu-
mano e animal), como na mentalidade pró-capitalista e industrial dos empresários
de transição entre o período manufactureiro e o industrial. A tradição têxtil de
Alcobaça determinou a existência de mão-de-obra especializada e letrada, mas
os empresários, abertos à inovação por via da transferência tecnológica, impuse-
ram uma mudança significativa do conceito fabril, que deixou vestígios na região
de Alcobaça.

Dada a sua origem estatal e manufactureira, a exemplo do que aconteceu nou-
tros centros têxteis pombalinos, como Covilhã, Portalegre, Lisboa ou mesmo na Vila
de Pombal (Real Fábrica de Chapéus), a Fábrica de Lençaria de Alcobaça foi construída
com edifícios sumptuosos, de grande dimensão, quer para a tecelagem, quer para os
«laboratórios», quer no «prado da branquearia», onde se ultimava o pano-cru bran-
queado, fundamental para a indústria de estamparia. Para além do trabalho executado
nos edifícios fabris, havia trabalho a domicílio (fiandeiras, ensarilhadeiras, bobinadeiras,
cortadeiras de cambraias e tecelões). A Carvalho & Guillot acarinhou a edificação de
“dez propriedades de casas” na Rua do Castelo, onde fechava o Prado da Branque-
aria da fábrica, para alojar mestres e contramestres e nelas terem os teares nos pisos
térreos para fabricarem em sua casa (como acontecia em Lisboa no Bairro Alto, nas
habitações de tecelões da Real Fábrica de Sedas do Rato). Era na Rua do Castelo
que residia também o Guarda-Livros.

Com Carvalho e Araújo & Guillot, o território da empresa em Alcobaça cresce
assim como os edifícios que obedecem a novos planos e estabelecem uma moderna
arquitectura industrial. A empresa compra 23 prédios rústicos e urbanos de um e do
outro lado da Rua de Baixo, de modo a garantir um território fabril sem vizinhança. A
partir dos edifícios existentes do tempo da manufactura constroem-se dois novos edi-
fícios em L, o primeiro orientado de Sul a Norte, com 104,5 metros de comprimento
por 7,92 de largura e o outro com 30,8 metros de comprimento por 9,2 de largura. Um
terceiro edifício, construído a partir do Beco das Tufeiras, com frente para a Rua
Direita, com 18,7 metros de comprimento por 8,8 de largura, esperava a sua expansão
para fechar a fábrica com o edifício do meio existente no pátio de entrada. Agora as
fiações exigiam grandes edifícios e as tecelagens cresciam também, mas requeriam
nova organização, para aproveitamento dos espaços nos três pisos dos edifícios prin-
cipais. Em 1810, gastara-se seis contos na construção da fábrica hidráulica, com
açude, caldeira, muralha e escoramento. Infelizmente não são indicadas as suas di-
mensões, mas devia ser obra de monta, semelhante à fábrica de Tomar dessa época.
Ainda se construíra uma casa de administração e de hóspedes, onde se localizava o
escritório e havia um armazém em Lisboa, na Rua Horta Seca, para onde se levaram
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alguns teares de meias, entre 1811 e 1813, para se poder fabricar “alguma coisa”,
enquanto não se fazia o rescaldo do incêndio de 1810.

Quanto à branquearia, a primitiva não era já suficiente, nem a água, nem os
tanques antigos. Como a água passou a estar encanada com canais de pedra e houve
necessidade de construir um aqueduto, denominado da Quinta do Sidral, construíram
um tanque novo grande em cantaria e aumentou-se o prado, com “a várzea que fica
por cima do dito tanque grande.” Simultaneamente crescem as canalizações desti-
nadas à tinturaria como à branquearia, cujo custo se cifrou em mais de cinco contos
de réis. A tinturaria devia ser grande para ter sete fornalhas para os tintes a quente
e várias dornas de tingimento a anil. Entretanto, junto ao pátio estava a abegoaria,
palheiros e mais oficinas. Junto à carpintaria pré-existente fixaram-se a ferraria e a
serralharia, essenciais para a conservação dos maquinismos. Tudo isto formava um
conjunto fabril notável, da qual nos faltam as plantas desaparecidas com o incêndio
dos fins de 1810.

Uma nota final sobre as chitas de Alcobaça merece a nossa atenção reiterada.
Deve-se a Maria Augusta Trindade Ferreira, antiga directora do Mosteiro de Alcobaça,
a investigação histórica sobre a origem das chitas que adquiriram o nome de «chitas de
Alcobaça», estudos que desenvolveu entre 1988 e 2004, para além de ter patrocinado
diversas exposições41. As exposições explicam-se pela existência de colecções de chi-
tas em Londres, no Victoria & Albert Museum, em Alcobaça (colecção Vieira Nativida-
de) e em Lisboa, pertencentes ao Estado (Museu do Traje), para além de colecções
particulares. O valor das chitas de Alcobaça cresceu entre os meados do século XIX e
os meados do século XX, quando as artes decorativas se expandiram para o universo
dos têxteis. Por essa razão cresceu também o coleccionismo dos panos estampados.

Toda a investigação até agora realizada, desde 1988 até à actualidade, não obte-
ve qualquer confirmação sobre a produção de chitas em Alcobaça, muito embora
agregue o nome do lugar pelo qual são conhecidas. A nova documentação compulsada
para este estudo, ainda que não sancione essa produção, contém informação comple-
mentar que nos ajuda a compreender o contexto técnico e produtivo instalado na
fábrica com os novos negociantes e fabricantes franceses.

Uma representação a favor do fabrico de tecidos em Portugal, datada de 1796,
revela que a Fábrica de Alcobaça experimentou no seu laboratório o fabrico de lenços
estampados e podia fabricar fazendas “mais ordinárias para estampações [sic] de
chitas, semelhantes aos tecidos de Bengala.” A tinturaria e a branquearia dispunham
de excelentes mestres, tanto para o fabrico de panos crus, como de panos estampa-
dos. Os empresários chegam a pedir ao governo que deixasse de importar tecidos
estampados de Bengala, numa altura em que estavam para aportar quatro navios com
esses panos. Dispondo de técnicos abalizados e interpretando as iniciativas que se

41 Este movimento deu origem a várias exposições de tecidos que se realizaram na Galeria D. Luís / Palácio
da Ajuda em Lisboa (1988), outra no Brasil (2001) e ainda uma outra, mais recente, no Mosteiro de
Alcobaça (2011), além de um conjunto de investigações que acabaram por ter uma versão final em 2004
(Ferreira, 1988:9-53; Ferreira, 2001:9-17; Ferreira: 2004b).



918

Jorge Custódio

tinham gorado uns anos antes, a Carvalho & Guillot achava-se capaz de enveredar
pelo ramo da estamparia, unido à tecelagem e branqueamento dos panos crus. Contu-
do, do ponto de vista da política têxtil da época, José de Carvalho e Araújo defendeu
o lado da corrente das fábricas têxteis completas (integração da fiação e da tecela-
gem) e do fabrico de panos em nome do interesse nacional, isto é, a estrutura técnica
que caracterizava a indústria têxtil desenvolvida em Alcobaça, e que alguns documen-
tos assinalam, no sentido da manutenção da tecelagem em grande para suprir as
encomendas de panos crus pelas estamparias portuguesas, em vez de se importarem
os ditos panos do estrangeiro.

Deste modo, continuamos a defender que a Real Fábrica de Alcobaça era, por exce-
lência, uma fábrica de tecidos, especializando-se cada vez mais no algodão, à medida que
se mecanizava. Os seus panos crus eram de excelente qualidade e foram consumidos por
estamparias portuguesas. A presença de uma estamparia em Leiria, com capital britânico
e dirigida por ingleses, a Fábrica de Guilherme Peel, poderá explicar a questão das chitas
de Alcobaça fabricadas por industriais ingleses e ajudar a compreender a origem da colecção
do Victoria & Albert Museum, etiquetada de fabrico inglês. Ora só quando a investigação
da história industrial se desenvolver para o campo das fábricas de estamparia é que pode-
remos talvez saber, como e quando surgiram no comércio de panos, a expressão “chitas de
Alcobaça”, e o que tal expressão significa enquanto panos estampados com os padrões de
desenho e a cor atribuídos reconhecidamente por Maria Augusta Trindade e outros inves-
tigadores à produção alcobacense.

Com a invasão francesa de Junot, a fábrica é encerrada e, pouco depois, os
empresários franceses regressam a França, provavelmente com receio de serem per-
seguidos dada a revolta popular portuguesa contra os afrancesados e jacobinos (1808),
cedendo as propriedades e os direitos a liquidar em Portugal ao francês José Deville,
um dos sócios. Como os bens da fábrica se encontravam intactos, Carvalho & Deville
procuraram restabelecê-la e arrancam com a produção, mas a sua actividade é inter-
rompida pela 3.ª Invasão. Foi então que foram queimados os seus edifícios, os teares
e os utensílios, envolvendo o escritório e os arquivos. O rescaldo dos bens da fábrica
foi realizado entre 1811 e 1815, mas ainda se procurou restabelecê-la depois desta
data, conhecendo-se iniciativas de uma empresa e dos próprios tecelões desemprega-
dos, iniciativas abortadas, o que inviabilizou o seu restabelecimento, quer em 1814
quer em 1822. Os bens que subsistiram foram vendidos daí em diante. Julião Guillot
ainda era vivo quando, em 19 de Março de 1837, consegue autorização para que os
bens da sociedade fossem definitivamente arrematados por particulares.

Terminava, antes da revolução liberal, uma das fábricas de tecidos de algodão
que atingira um alto grau de mecanização técnica no tempo do Antigo Regime (Ne-
ves, [1827]:298). Sobre o incêndio e destruição da Real Fábrica de Lençaria existem
duas teses opostas. Uns autores têm pretendido que a fábrica foi incendiada pelo
exército francês, o qual, como se sabe, deixou um aro de destruição em toda a
Estremadura, nomeadamente nas comarcas de Leiria e Santarém (Custódio, 1996:193-
-194). José Acúrsio das Neves que combateu com veemência a política militar fran-
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cesa não refere a autoria francesa do incêndio, mas sim que ocorreu no tempo da
invasão (Neves, [1827]:298). A fábrica laborava por conta de uma sociedade luso-
francesa e essa razão podia aconselhar outra atitude, que não a de destruição pura e
simples. Outros autores, por sua vez, têm preferido culpar os ingleses invocando os
seus interesses industriais e as vantagens que lhe advinham para a exportação dos
têxteis fabricados na Grã-Bretanha. De qualquer forma, com a Invasão de Massena,
as ordens do exército anglo-português foram para se abandonar todos os bens do
território estremenho e ribatejano entre Leiria e as Linhas de Torres Vedras. No
rescaldo, escapou o armazém com os panos, inicialmente poupado pelos franceses
que, na sequência da retirada dos franceses, foi saqueado pelos ingleses, se bem que
estes fossem obrigados a devolver as peças de pano aos legítimos donos (Nova,
1942:23; Nova, 1957:31). Na «Autuação de diversas ordens régias tendentes ao
restabelecimento da Real Fábrica de Alcobaça», levado a efeito pela Junta do Comér-
cio, em 1813, atri-bui-se ao «inimigo» francês a sua destruição completa42.

Com a restauração nacional, instala-se em Alcobaça, a partir de 1814, uma nova
fábrica de tecidos de algodão, devido a um negociante que estivera bastante activo na
costa do Malabar, Domingos Gomes Loureiro. Teve o nome de Real Fábrica de Do-
mingos Gomes Loureiro, Filhos & Pietra, mais conhecida por Loureiros & Pietra, cujo
período de actividade decorreu entre 1814 e 1826. O alvará régio foi passado a 12 de
Outubro de 1814.

Trata-se de uma unidade de iniciativa privada, obra de homem experiente que se
abalançara a fundar uma unidade têxtil no Rio de Janeiro, cativado pela indústria de
algodão, entre 1809 e 1811, na sequência da crise do comércio português com a Ásia
e dos tratados de comércio de Portugal com a Inglaterra de 1808 e de 1810. O inte-
resse da Loureiros & Pietra por Alcobaça iniciou-se quando José Deville, no sentido
do restabelecimento da fábrica incendiada, lhe propôs a sua aquisição. Esta empresa
avançou com o valor de 12 contos, mas tanto este industrial como os herdeiros de
José Carvalho e Araújo recusaram a proposta. A perda da fábrica com a invasão e o
incêndio foi estimada em 146 contos. Só da parte de José Deville, as perdas eram de
20 contos ou 200.000 cruzados.

Esta empresa atraiu técnicos e operários que tinham ficado desempregados e
acabou por incorporar o design têxtil da Real Fábrica de Alcobaça, cujos padrões
mais significativos foram continuados, mas desenvolvendo também debuxos que per-
mitiram criar novos panos de algodão, entre os quais, o lenço tabaqueiro. Em 1988,
estudámos um dos livros de debuxos, datado de 1815, que nos permitem identificar o
universo têxtil da Fábrica de Lençaria de Alcobaça e identificar as novidades
introduzidas pela Loureiros & Pietra43, um ano antes do interesse societário de Do-

42 Segundo o documento, a Fábrica “foi inteiramente destruída pelo inimigo na invasão de 1810”. Autua-
ção, doc. cit. AHME – JC 8 – (Real Fábrica de Tecidos de Alcobaça).
43 Livro 1.º Que contem diversos debuxos, das Obras Manufacturadas na Real Fabrica dos Senhores
Loureiros e Pietra. [Debuxos de António dos Santos Vieira]. Alcobaça, Anno de 1815, ms. Este livro
manuscrito é propriedade do engenheiro Fernando Real e herdeiros. Cf. Custódio, 1988:57.
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mingos Loureiro pela Real Fábrica de Tomar. Contudo, os tempos eram muito difíceis,
e isso ressentiu-se na nova têxtil, pois José Acúrsio das Neves verificou que ela “pou-
co trabalhava” (Neves, 1820:140). Todavia, entre 1814 e 1816, as iniciativas foram no
sentido da fixação da estrutura de trabalho, apostando-se numa melhoria do equipa-
mento técnico, nomeadamente teares, embora o ambiente de crise e de recessão
dominasse na economia do país. A partir de 1816, Domingos Loureiro investe na Real
Fábrica de Fiação de Tomar, procurando recuperá-la, após anos de crise e de ques-
tões judiciais com um dos seus fundadores, Timóteo Lecussan Verdier, e herdeiros.
Domingos Gomes Loureiro concebe unir o estabelecimento que tinha em Alcobaça,
assente na tecelagem de tecidos de algodão, com a fiação mecânica de fios de urdidura
de Tomar, criando uma fábrica completa, “ampliando as instalações de ambos” os
ramos, aspecto que José Acúrsio das Neves salientou na sua Memória de 1820,
embora essa fusão fosse “retardada por questões sociais” (Neves, 1820:140; Custó-
dio, 2003:565-569) e apenas concluída em 1819, por despacho real de 3 de Agosto.

No Mapa das Fábricas da Junta do Comércio, apresentada à Cortes Constituin-
tes (1821-1822), a fábrica de Domingos Loureiro já não aparece no inventário-estatís-
tico elaborado. Os empresários de Alcobaça acabarão por rumar para Tomar, onde
vão desenvolver a indústria do algodão até aos anos 60 do século XIX. Em Alcobaça,
contudo, mantiveram-se ainda seis anos, sem o brio dos primeiros momentos, tendo
como orientação superior a completa transferência para Tomar. Para Tomar, Domin-
gos Gomes Loureiro enviou o seu filho mais velho, Domingos José Loureiro, criando
uma nova empresa, a Domingos Gomes Loureiro & Filhos, e determinando a entrega
da direcção fabril da unidade fabril ao seu sócio de Alcobaça, Silvestre Schiappa
Pietra (1773-1854)44. A transferência da tecelagem de Alcobaça para Tomar ocorreu
entre 1820 e 1826, ano em que Tomar começou a fabricar os tecidos que eram a base
da produção dos Loureiros & Pietra, em Alcobaça – tecidos finos, adasmascados ou
lisos (Custódio, 2001a:565-567).

Na impossibilidade manifesta de reocupação do espaço dos edifícios da Real
Fábrica de Lençaria, a Loureiros & Pietra estabeleceu-se em “casas de aluguel sem
proporções algumas, sem boa água e sem branquearia” na Vila45. Em 1818, tinha 4
mestres, 45 artífices, 22 aprendizes e 17 serventes, num total de 88 operários. O

44 Silvestre Schiappa Pietra era filho de Pedro Schiappa Pietra, italiano contratado no tempo de Marquês
de Pombal para a Tinturaria da Real Fábrica das Sedas do Rato e depois para montar um estabelecimento
manufactureiro em Pernes, no rio Alviela, onde se fabricaram limas e teares de madeira. O filho herdeiro,
na posse dos conhecimentos técnicos familiares, trabalhou com Francis Wheelhouse, em Tomar, mas
sobretudo na Fábrica do Campo Pequeno, tornando-se especialista em teares, antes da sua ligação com o
negociante Domingos Gomes Loureiro. Cf. Exposição do Direito de Domingos Gomes Loureiro & Filhos
na causa por elles proposta contra os herdeiros do falecido Thimoteo Lecussan Verdier no Tribunal
Commercial de Primeira Instância da Cidade de Lisboa, sobre Contas da Sociedade da Fabrica de
Fiação e Tecidos de Algodão existente na Cidade de Thomar. Lisboa: Na Typographia de G. M. Martins,
1847, doc. 9, pp. 41-46.
45 Mapa de todas as Fábricas que se achão estabelecidas no Distrito da Villa de Alcobaça da dita Comarca,
3 de Janeiro de 1818. AHME – Junta de Comércio 12 - Mapas das Fábricas, 1818-1819.
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administrador lamentava que o povo comprasse os têxteis ingleses e não preferisse os
nacionais. No período em que funcionou em Alcobaça, Domingos Gomes Loureiro
manteve o seu filho Ricardo Joaquim Loureiro, que a dirigiu até à transferência defi-
nitiva para Tomar.

Com o encerramento da Loureiros & Pietra em Alcobaça, no ano em que era
concedida a Carta Constitucional ao país, por Pedro IV, assistiu-se a um profundo
hiato na história da indústria têxtil de Alcobaça que durou 50 anos. Trataremos deste
assunto mais à frente.

2.3 A fábrica de quinquilharias de Louran, os curtumes dos Gnecos
     e uma destilaria quase «industrial»

Durante o período manufactureiro, houve na Vila e seus coutos mais duas
manufacturas de significado industrial. A primeira, contemporânea da instalação da
manufactura régia de algodões foi a fábrica de Fernando José Louran, francês de
origem, mestre de fundição e de serralharia de lima, com fábrica no Lumiar (Lisboa),
desde 1773. Todavia, como pretendeu ampliar a sua laboração para fivelas de boldriés
e de tafetá, semelhantes aquelas que se fabricavam nos meados de Setecentos em
Inglaterra, mas que se encontravam proibidas em Portugal46, solicitou essa introdução
em 14 de Julho de 1773, pretendendo estabelecer uma nova fábrica noutro lugar
(Macedo, 1982b:147). Fernando Louran pretendia obter privilégios para uma oficina e
loja numa cidade ou vila de Portugal. Obteve o alvará em 2 de Março de 1776 (Macedo,
1982b:159), na categoria de quinquilharias, chegando a pensar fixar-se em Évora.
Atraído pelo mercado dos equipamentos têxteis que a Real Fábrica de Alcobaça per-
mitiria absorver, instalou a sua nova unidade fabril na Vila, perto da confluência dos
rios Alcoa e Baça, onde hoje se localiza a Biblioteca Municipal, por ventura entre
1773 e 1774. A planta da Vila de Alcobaça mandada levantar por Guilherme Elsden,
datada de 1775, dá-nos a localização desta manufactura de quinquilharias e fivelas. A
designação de quinquilharia exige uma explicação. A produção de componentes e
acessórios para os teares era um mercado garantido para este francês que ficou
ligado a Alcobaça na «era das manufacturas». Junto ao rio Baça, ainda se encontra-
vam as ferrarias, onde ele se podia abastecer de metal fundido ou forjado. Esta «fá-
brica de fivelas» impõe esta pequena notícia e exige estudos mais completos. Vieira
Natividade apurou que Fernando Louran, na sequência da transferência da sua fábri-
ca do Lumiar para Alcobaça, pediu para o efeito um empréstimo aos monges bernardos
no montante de 2 contos (Natividade, 1906:62). Também teve negócios com a Real
Fábrica de Lençaria.

A segunda fábrica integra-se no universo dos curtumes, uma indústria que a
Junta do Comércio procurou acarinhar em Portugal, entre 1789 e 1834. Vejamos um
pouco da sua história. Em 17 de Agosto de 1790, João Tomás Gneco (†1807), natural

46 Por uma pragmática contra o luxo, legislação que funcionava para uma protecção da indústria portuguesa.
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de Génova, obteve alvará régio respeitante a uma fábrica de curtumes de sola, funda-
da no sítio de Provoto, Junceira, termo da vila de Cela, cerca de 1780. João Gneco era
um negociante de Lisboa que montara a sua fábrica uns tempos antes, talvez pelo
conhecimento que adquirira sobre esta indústria, mas achou por bem pedir a protecção
régia, atendendo à política que se desenvolvera no país de incentivação geral para o
desenvolvimento dos curtumes. A fábrica passou a dispôr de diversos privilégios, con-
cedidos pela rainha, entre os quais brasão régio e, a partir de 15 de Junho de 1795,
uma prerrogativa exclusiva, quiçá rara, a garantia de não se poder estabelecer outra
fábrica de curtumes por aqueles lugares, nem na Vila de Cela e seu termo, nem na
Comarca de Alcobaça, na extensão de duas léguas. Ficava assim como a única fábri-
ca de curtumes dos coutos de Alcobaça47.

Entretanto, o fundador criou uma sociedade com seu irmão, Bento Gneco (†1816),
em 1780, para gerir o estabelecimento. Como morreu solteiro (com hidropisia), deixou
o negócio ao seu irmão, com o qual se ajustara a propósito do arranque da fábrica de
curtumes. Ambos eram filhos de pais genoveses. Viviam em Portugal e estavam
ligados à comunidade italiana de Lisboa, moravam no monte de Santa Catarina e
tinham a sua paróquia na Igreja do Loreto. Bento Gneco sobreviveu ao irmão nove
anos, mas também morreu solteiro. Tinham uma irmã, Maria Marta Filipa Gneco, a
qual teve um descendente de nome Francisco Maria Duranti.

Os curtumes de Provoto tiveram um período difícil, conforme indica a estatística
industrial de 1802, da Junta do Comércio. Nessa altura, laborava apenas com seis
operários e fabricavam por ano 160 couros (Dias, s. d.:V:1330,1384), quase nada para
quem tinha aquele privilégio espacial. A guerra das Laranjas travara a produção de
couros, mas o proprietário informava que, com a paz, estava a voltar à laboração
avançando com 300 couros por ano. A fábrica sobreviveu à Guerra Peninsular, pois
em 1813, deixara de estar decadente para ficar «em muito bom pé» (Neves, [1814]:251).
Bento Gneco deixou a fábrica à irmã, por testamento. Como o sobrinho passou, entre-
tanto, a administrar a fábrica de curtumes foi a vez do novo empresário solicitar os
mesmos privilégios que o Príncipe Regente dera aos seus tios, de modo a poder bene-
ficiar da protecção régia, situação que aconteceu em 1817. Depois da Revolução
vintista, em 1821, os curtumes de Provoto mantinham-se em aumento, agora na posse
de dois sócios, Francisco Maria Duranti e Benedito António Savori, produzindo então
3.000 couros de sola, destinados ao mercado interno48. A população trabalhadora
mantinha-se mais ou menos estável, chegara a ter 17 operários, mas neste ano, decla-
rara apenas 15. Os novos proprietários mantêm a fábrica mais uns anos, talvez até
1826, altura em que passou a pertencer a António de Sousa, continuando com o filho,
Joaquim de Sousa, até 1837 e mesmo depois até meados do século XIX. António
Maduro refere, no entanto, que esta fábrica fora criada em 1826 e não estabeleceu

47 AHME – Junta do Comércio 8 (Bento Gneco).
48 AHME – Junta do Comércio 8 (Francisco Maria Duranti) e Mappa da Fábricas do Reino [1821-1822]
(Colecção particular).
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qualquer nexo com a dos Gnecos, no mesmo lugar e freguesia. Se for a mesma
sabemos, através do seu estudo, mais qualquer coisa, numa tentativa de definição da
sua estrutura técnica e métodos de curtimenta. Mas se esta unidade da Junceira não
era a dos Gnecos, parece certo que os curtumes de Provoto ainda laboravam em 1849
(Maduro, 2011:54-55).

Uma destilaria instalada em Alcobaça na Era das Manufacturas, constitui um
facto dos mais insólitos da época, talvez pelo inesperado, no entanto prenunciador da
importância do sector das aguardentes vinícolas, que teve algum relevo entre 1820 e
os meados do século XIX. O conhecimento desta destilaria deve-se a Saúl Gomes
que publicou uma pequena referência num trabalho editado há já alguns anos, a partir
do fundo dos registos notariais de Maiorga (Gomes, 1997-1998:230). Nesta altura, a
destilação de aguardente fazia-se em ambientes rurais domésticos ou oficinais, por
via de alambiques intermitentes e com reduzido impacto industrial. No caso da desti-
laria de Alcobaça de 1796, a situação era diferente. A sua estrutura técnica e a produ-
ção atingiram o estatuto de «fábrica», ainda antes do surto das destilarias contínuas
que marcaram um curioso período de inovação portuguesa do sector, antecedendo o
caso de Alpiarça (1817) e os modelos de destilação contínua que foram desenvolvidos
por José Collares, em Lisboa, primeiramente estudados por Nuno Madureira (Madureira,
1997:204-210). Ficam, portanto, as perguntas: Que sistema foi introduzido em Alcobaça
nos fins do século XVIII? Era originário da França?

II – A Era Industrial no Concelho de Alcobaça

1 – A industrialização oitocentista: água ou vapor?

Entre 1820 e 1851, num período de turbulências políticas que foram marcadas
pelas lutas liberais e a guerra civil de 1832-1834, a queda do absolutismo miguelista e
a guerra da Patuleia (1846-1847), a situação económica do país impediu ou travou a
industrialização. O atraso económico português acentuara-se dados os problemas de
construção do mercado interno, as dificuldades da afirmação da agricultura moderni-
zada e a estrutura tradicional da indústria portuguesa (que perdera o ímpeto que al-
cançara até às invasões francesas), ressentindo-se dos problemas endógenos que a
tinha caracterizado na era manufactureira (actualização técnica, formação de traba-
lhadores, escassa inovação tenológica e científica, predominância de capital comerci-
al no sector industrial) e das conjunturas históricas e políticas que se reflectiram na
recuperação industrial depois do fim da Guerra Peninsular (1815), na nova ordem do
comércio de exportação e importação, resultante do Tratado de Comércio de 1810
com a Inglaterra e, uns anos depois, com as consequências económicas da perda do
Brasil, independente desde 1822.

Na primeira metade do século XIX, desenvolvera-se um novo modelo industrial
europeu, influenciado pelo capitalismo industrial britânico, caracterizado por novas
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indústrias de ponta (algodão e ferro, com o carvão mineral como combustível), e
novos factores de produção, assente em energias artificiais (vapor, combustão inter-
na), na maquinofactura (inserção da máquina na divisão de trabalho) e mecanização
da produção industrial. As nações europeias centram no sector industrial o seu cres-
cimento económico que influi na transformação revolucionária da sociedade e da
política. A burguesia, que conquistara o poder, imbuída dos princípios do liberalismo
económico e político e de uma ideologia utilitária, contribui para o estabelecimento de
uma organização política centrada no contrato social e em instituições democráticas
representativas.

Em Alcobaça, com o vintismo, há sinais de movimentações sociais do povo dos
Coutos contra o senhorio monástico (Silbert, 1968:16, 316, 321) e de tecelões da Vila de
Alcobaça pelo restabelecimento da indústria e regresso ao trabalho49. Com as lutas
liberais e a Guerra Civil, assiste-se ao fim da hegemonia religiosa e política da Ordem de
Cister. A partir de 28 de Maio de 1834, com a implantação definitiva do liberalismo em
Portugal, os seus bens são nacionalizados e postos à venda. Importantes sectores da
burguesia alcobacense, que haviam lutado contra o poder bernardo e a sua influência
política (suportada pela Igreja regular e a sua ligação à monarquia absoluta), correm
para a sua aquisição. Estão neste grupo, o Conde de Lumiares, Bernardo Pereira de
Sousa50, Francisco Pereira Trindade, João da Silva Ferreira Lino. A própria Câmara
liberal também obtém bens nacionais, incluindo uma importante parte do Mosteiro, para
onde transfere a sede municipal (Maduro, 2011:252-253). Com a destruição da cerca
monástica (1839) procede-se à integração dos espaços monásticos na urbe alcobacense,
tornando a Vila uma unidade espacial única, toda secular, facto que vai contribuir para a
sua expansão e crescimento global (Kruger & Silva, 1998: II, 559 e ss).

A marca urbana deixada pela Real Fábrica de Tecidos de Alcobaça, nunca
registada na cartografia conhecida da Vila, de 1773 a 1837, rapidamente se preenche
de edificações de habitação e de comércio. Fica na memória dos alcobacenses do
século XIX e ainda era notícia no tempo de Manuel Vieira Natividade.

Durante as décadas de 1840 a 1860 desenvolvem-se duas correntes favoráveis à
industrialização portuguesa que defendiam soluções energéticas diferentes. A primei-
ra pugnava pela instalação da energia a vapor e dos motores correspondentes (gera-
dores e máquinas a vapor). Esta solução implicava a importação de tecnologias motoras
dos centros industriais mais avançados, em especial da Grã-Bretanha, da França, da
Bélgica e da Alemanha, e fazia depender a industrialização da utilização de carvão
mineral, que o país não dispunha em quantidade e qualidade, apesar das pesquisas que
o reconheciam em determinadas zonas carboníferas do país, nomeadamente na Bata-

49 Em inícios de Janeiro de 1822, 73 mestres, contramestres e oficiais (fiandeiros, tecelões, carpinteiros,
etc.) da antiga fábrica de algodão de Alcobaça apresentam às Cortes Constitucionais a sua situação de
indigência e requerem uma solução política que permita o regresso ao trabalho. Só 12 de entre eles assinam
de cruz, revelando analfabetização. AHME – Junta do Comércio 8 (Real Fábrica de Tecidos de Alcobaça).
50 De acordo com o autor anónimo de Uma Digressão a Alcobaça, Bernardo Pereira de Sousa vivera no
Maranhão onde alcançou fortuna. Era discípulo de Voltaire e descrente, tendo criticado os monges pelo
atraso da povoação (A., 1876:38-39).
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lha-Porto de Mós. Em alternativa, esta corrente impunha a sua importação, ficando à
mercê do mercado de carvão europeu. A solução do vapor obrigava ainda ao cresci-
mento e expansão da metalomecânica no país, com a finalidade de construção de
caldeiras e máquinas, sem que o país tivesse ferro siderúrgico e continuasse depen-
dente do carvão. Entre os seus adeptos encontravam-se todos aqueles industriais que
pugnavam pela fácil localização das unidades fabris nas urbes ou suas periferias ou
junto das acessibilidades portuárias e ferroviárias.

A segunda defendia o aproveitamento dos recursos hídricos do país, quer aqueles
onde a instalação de infraestruturas se encontravam montadas e que poderiam ser
recuperadas e ampliadas, quer dos que existiam em regiões menos desenvolvidas,
mas que poderiam entrar na órbita da industrialização, desde que as vias de comuni-
cação se estabelecessem e o mercado interno se afirmasse. Os motores hidráulicos,
tanto a roda vertical (aperfeiçoada deste o século XVIII) como a turbina (uma inova-
ção motora oitocentista), eram aconselhados como indispensáveis à ruralização da
indústria e contra a sua concentração urbana. Esta corrente tinha os seus defensores
no estrangeiro, nomeadamente em França, na Suíça e no Norte da Itália. A vantagem
deste modelo radicava na apropriação de muita mão-de-obra que ainda mantinha
saberes oficinais e técnicos da era manufactureira. Consideravam-se as potencialidades
dos recursos hidrográficos de alguns rios portugueses, embora o clima do território
fosse propício a prolongados estios, que impediam o uso, durante todo o ano, da força
motriz hídrica. Mas mesmo a estiagem era um tema de estudo para os adeptos dos
«motores hidráulicos», pois faziam os cálculos da potência hídrica a partir do Estio,
escolhendo os melhores lugares para a fundação das fábricas.

A tese da industrialização pela via dos motores hidráulicos teve eco em Alcobaça,
assim como em Tomar, em Torres Novas e em Pernes, urbes servidas pelos rios
Alcoa e Baça, Nabão, Almonda e Alviela, além de outros rios portugueses como o Liz
e o rio Ave. No caso de Alcobaça, foram seus defensores José de Torres (1827-
-1874)51, Bernardo Pereira de Sousa, Bernardino Lopes de Oliveira, António Grilo e
Joaquim Ferreira de Araújo Guimarães, (1829-1898). [Fig. 8] No processo da indus-
trialização que se pretendia restabelecer, sobretudo entre 1840 e o fim do século XIX,
pugnaram cada um ao seu modo pela criação de infraestruturas hidráulicas essenciais
para as irrigações, enateiramentos, drenagens e canalizações dos rios dos antigos

51 Natural de Ponta Delgada, José Torres fundou com 17 anos a Sociedade Escolástica Micalaense e
dedicou-se aos estudos sobre os Açores, que publicou na revista O Filólogo e que procurou aprofundar
até ao final da sua vida. Trabalhou na contadoria da Fazenda de Ponta Delgada, no Município e no
Governo Civil da mesma cidade. Enquistado com as suas últimas funções resolveu partir para o continen-
te, onde foi 1.º oficial do Ministério de Obras Públicas do período Regenerador. Foi director da Repartição
de Estatística, onde se manteve até à sua morte em Lisboa, a 4 de Maio de 1874. Liberal convicto e
constitucionalista, escreveu em vários periódicos, entre os quais O Panorama, nova série, o Archivo
Pittoresco, Correio Micalaense, Revista Peninsular, Português, Revolução de Setembro, Boletim do
Ministério de Obras Públicas e Federação. Escreveu uma vasta obra ensaística e literária, muita dela
sobre temas açorianos. A título privado foi presidente da Companhia de Mineração Transtagana. Era
contrário a comendas rejeitando todas as que lhe foram dadas, em Portugal, Espanha e Itália.
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coutos de Alcobaça, de modo a de-
senvolver-se uma agricultura agro-
nómica e diversificada, como pelas
vantagens dos “motores naturais”
para o estabelecimento fábricas mo-
dernas (A., 1876:43-44).

Os três estudos de José de Tor-
res combatem a falta de economia
das indústrias a vapor (“empresas
dispendiosíssimas”) e o desaprovei-
tamento dos recursos hidráulicos de
Alcobaça, onde a tradição industrial
mostrava motor abundante, aprovei-
tamento fácil e vantajoso, podendo
por isso tornar-se “um centro indus-
trial” (Torres, 1858:1-2). Antes do
estabelecimento da fábrica de tecidos
de Fervença, procedeu-se ao estudo
das vantagens hidráulicas de Alcobaça,
para o qual concorreram engenheiros
portugueses e estrangeiros, nomeada-
mente por Viana, Manuel José Júlio
Guerra (1801-1869)52, Alexandre Black, Francisco Maria de Sousa Brandão (1818-
-1892) e Calderon. [Fig. 9] Considerava-se que o desaproveitamento de uma força total
de 270 cavalos-vapor (CV), constituía “uma época vergonhosa para a história do seu
abandono e da negligência dos homens” (Torres, 1858:4). Fora Sousa Brandão quem
sugerira a criação de um canal para viabilizar uma queda de água de 18 metros de altura
no topo da rua Grande53, força capaz de produzir 100 CV. Para se chegar a obter sítios
óptimos para a instalação de fábricas era necessário anular quedas de água que faziam
movimentar os moinhos e lagares, desde as nascentes de Chiqueda, assim como a vala
velha associada aos moinhos da Vila, canalizar rios, anular ainda o açude das Trindades,
criar um novo canal “encostado ao terreno da fábrica velha” (onde havia uma queda de
6 metros equivalente a 30 CV) e beneficiando do canal entre o Salgueiral e Fervença
(pela encosta da Quinta da Granja), onde a altura da água atingia nove metros, ou seja a
potência de 108 CV (Torres, 1858:3)54.

Os protagonistas da energia hidráulica tinham consciência do relevo histórico dos
recursos hídricos e da história hidráulica de Alcobaça. Uns anos depois, nos estudos

52 Este brigadeiro levantou a planta do rio e do canal e fez a medição das águas. A sua biografia pode ver-
se em Custódio, 2020a:271.
53 No sítio onde existiam, antigamente, as Quintas de Ana Pereira de Sousa e João Pereira de Sousa.
54 Foram também estudadas, nesta altura, as águas de Alpedriz (70 CV, na maior estiagem) e das Águas-
-Belas, que descendo por canal até Valado, ainda alcançava a queda de 8 m ou 20 CV (Torres, 1858:4).

Fig. 8– Joaquim Ferreira de Araújo Guimarães.
Retrato a óleo de Alice Grillo. 1895. Colecção particular.
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históricos de Manuel Vieira Natividade, apontava-se para a importância de Alcobaça
ser banhada por dois rios, referindo a tradição de “molinagem” do Alcoa, “que os

Fig. 9 – Esboço Topographico e Geographico de Lisboa a Coimbra e Alcobaça. Litografia de Castro,
Poço Novo, n.º 33. In: Alcobaça. Melhoramentos Industriais, de José Torres. Lisboa: Typ.

da Sociedade Franco-Portugueza, 1861. Presume-se que os levantamentos e propostas de canais
tenham por base os estudos cartográficos de Manuel Júlio Guerra.
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frades, depois mudaram de curso” e “dividiram em dois junto a Alcobaça, fazendo
passar uma parte ao meio de um claustro do mosteiro, e deixando a outra costear a
vila.” Acentuou ainda o significado das divisões do rio, pelo facto de serem ambas
“motor de muitas azenhas”, sendo que a Levada fazia funcionar, na década de 1880,
duas fábricas de papel (Natividade, 1885:12-13). A água, como força motriz era tida
por essencial para as indústrias que se estabeleceram no século XIX, quer antes da
Fiação e Tecidos de Fervença, quer depois. Este aspecto da cultura hidráulica
alcobacense merece estudos mais aprofundados e urgentes para entender a rede de
canais que infraestruturaram a Vila oitocentista e primo-novecentista e garantiram a
instalação de muitas fábricas e oficinas que requeriam custos energéticos mais redu-
zidos, adequados em geral às pequenas e médias indústrias. Segundo Francisco Baptista
Zagalo, “a confluência dos dois principais caudais fluviais e as obras de arte feitas
metodicamente têm permitido aproveitar melhor a riqueza motriz pela maior elevação
e mais volume de água” (Zagalo, 1906:17), provando a intervenção pós-bernardos na
dinâmica hidráulica local, facto que proporcionava o recente fomento industrial.

Foi em Oitocentos, com a indústria privada, que se tentou estabelecer uma relação
económica e social entre energia e arquitectura industrial e entre indústria e trabalho que
transformou a paisagem urbana alcobacense e lhe conferiu um fácies industrial, que
durante os últimos cinquenta anos perdeu. A presença de alcobacenses nas exposições
universais e internacionais da época dão disso testemunho, assim como as exposições
que localmente vieram a realizar-se a partir da Exposição Alcobacense de 1906, em
espaços do Mosteiro de Alcobaça, como que a convocar a sua salvaguarda, valorização
e fruição pública. Um outro sinal, indicador do lugar que a indústria ocupava na estrutura
económica da Vila, era a maior consciência social do operariado em termos de “luta de
classes”. Segundo testemunharam os obreiros da exposição de 1906, durante a quer-
messe de 1 de Maio de 1903 e durante a manifestação operária que se realizou, fizeram-
se discursos de afirmação das reivindicações sociais da classe trabalhadora “numa lin-
guagem algo agressiva às outras classes”55 (Zagalo, 1906:6).

Ora os estudos hidráulicos foram exigidos no contexto de uma tentativa de criação
de uma fábrica hidráulica para fiação e tecidos, em 1853-1854 e da hipótese de constru-
ção de uma serraria hidráulica no Farelhão (1858-1860), iniciativa do capitalista local,
Bernardo Pereira de Sousa. Este proprietário da Chiqueda e da Fervença (outrora bens
dos bernardos) subescrevera com José de Torres, um opúsculo intitulado Vantagens
que Convidam ao Estabelecimento d’uma Fabrica de Fiação e Tecido d’Algodão
em Alcobaça, em 1854-1855, onde preconizava o aproveitamento dos rios locais e o
cunho hidráulico do novo estabelecimento algodoeiro, para fazer da Vila “em poucos
anos” a “nossa Manchester” ([Sousa], 1854-1855). Na idios-sincrasia dos defensores
da indústria alcobacense pairava o espectro da Real Fábrica, que João de Torres dizia

55 Há notícias sobre a habitação operária dos fins do século (que algumas fotografias da época mostram),
que deveria ser uma realidade, mas faltam estudos, sobre o operariado, seu modo de vida e sua consciência
social.
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ter dado “trabalho a 1700 operários.” As acessibilidades portuárias, rodoviárias e ferro-
viárias estavam a mudar, incluindo o caminho-de-ferro americano (em conclusão), entre
S. Martinho do Porto e Alcobaça, pelo Valado. S. Martinho do Porto era um centro de
exportação de dezenas de produtos locais, com intensa actividade, servido pela navega-
ção a vapor. Alexandre Black, dirigindo naquele tempo a construção da fiação e tecidos
de algodão de Xabregas (vulgo Samaritana), ficara estupefacto com as hipóteses motri-
zes da fábrica da Fervença de Pereira de Sousa, pois estimava ser necessário um capi-
tal de 150 contos destinado a fabricar 70.000 peças de algodão (em 12 horas de traba-
lho), com lucro anual seguro de 28 contos, garantindo-se um pagamento de salários mais
altos a operários, do que aquele que os camponeses recebiam na agricultura.

As soluções estavam ao alcance dos industriais de Alcobaça, pois projectos fa-
bris modelares começaram a estar à venda a partir nos inícios da 2.ª metade do XIX,
os quais previam a montagem de turbinas hidráulicas, o novo motor da hidráulica
industrial desde os anos de 1830, mais económico e menos poluente que o vapor56.

Embora a propaganda do industrial, contra a indiferença dos proprietários locais
e do país, tivesse um importante eco na imprensa escrita e periódica, não avançou por
falta de capitais. Era necessário vender 3.000 acções a 50$000 réis cada, mas o
proprietário de Fervença não obteve o capital suficiente para avançar, gorando-se o
empreendimento. O aproveitamento industrial da Fervença ficará adormecido entre
1860 e 1875, altura que industriais do norte aliados a naturais de Alcobaça puseram
em marcha uma unidade fabril de inegável capacidade técnica que procurou estabe-
lecer-se atendendo às vantagens flúvio-hidráulicas no sítio de Fervença.

Uns anos antes, em 1864, o Mosteiro de Alcobaça chegou a ser equacionado
como o local ideal para a instalação da têxtil algodoeira, ainda concebida para Pereira
de Sousa (Deville, 1875:3-9,11,15). Os vastos espaços e edifícios monásticos eram
cobiçados pelos interesses do capitalismo utilitário da época. Um descendente do
antigo negociante-industrial da Real Fábrica, J. F. P. Deville, na linha do pensamento
do mesmo proprietário, defendeu a ocupação do mosteiro na parte não ocupada, a
norte, desde o largo do chafariz até à esquina da mala-posta e daí até incorporar a
antiga livraria do Mosteiro. De modo a impedir o seu desmoronamento, anteviu o apro-
veitamento fabril dos edifícios por via do sistema de transmissão por correias metálicas
criadas pelo engenheiro Hirn (1815-1890)57, conjugando a distribuição de energia com
as forças hidráulicas disponíveis nos cursos de água próximos e do próprio mosteiro. O
motor seria hidráulico, uma turbina, e ficaria a 240 metros das máquinas [Fig. 10].

A esperança nas vantagens hidráulicas não esmoreceu, mas não foi levada a
cabo por Bernardo Pereira de Sousa. Falecendo pouco tempo depois, não chegou a
ver a inauguração da Fábrica de Fervença, da Companhia de Fiação e Tecidos de
Alcobaça. Os fundadores – Araújo Guimarães e António Grilo – interpretaram os

56 Em Paris, na Casa de Armengaud Ainé, citada por José de Torres, projectavam-se fábricas para diversos
fins. Um modelo de fiação e tecelagem hidráulica encontrava-se disponível em 1858. Muitos projectos
eram publicados em revistas, como os Nouvelles Annales de la Constrution, de. C. A. Oppermann.
57 Sobre Gustave-Adolphe Hirn, ver Custódio, 2014:31.
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sinais de 25 anos de tentativas frustradas e formaram uma companhia por acções,
com sede no Porto, onde a dinâmica algodoeira passara a ter um maior significado
industrial do que em Lisboa.

Ainda a fábrica não estava construída e era objecto de visita de um alcobacense
anónimo, autor de Uma Digressão a Alcobaça, em Março de 1876 (A., 1876:25). A
iniciativa arranca em 1873-1874, lançando-se a primeira pedra em 1 de Junho de
1875. O capital inicial cifrou-se em 200 contos. O início da laboração ocorre em 2 de
Fevereiro de 1878, com o fim de produzir beatilhas e cotins, evoluindo-se em função
da procura para panos crus e atoalhados e de cor (Natividade, Alcobaça, ms.). Um
ano depois de inaugurar, apresentou a sua recente produção na Exposição Portuguesa
do Rio de Janeiro de 1879, na qual obteve uma medalha de ouro (algodões crus).

A Companhia Fiação e Tecidos de Alcobaça (COFTA) encontra-se estudada
em muitos aspectos (Carvalho, 2002; Carvalho, 2008), definidos os seus seis princi-
pais períodos administrativos, as figuras proeminentes, assim como o seu funciona-
mento, o «ambiente» sócio-cultural (casas para trabalhadores, assistência social), sig-
nificado da criação da Central Eléctrica de Fervença e a interrelação entre a fábrica
e Alcobaça. Mas, a questão da energia requer uma reavaliação, no âmbito deste tra-
balho, para compreender a questão dos motores hidráulicos à luz de uma fábrica de
grande escala dos finais do século XX.

O projecto industrial da fiação e tecidos de Fervença foi concebido originariamente
como uma unidade fabril movida a energia hidráulica. O risco da estiagem fora ponde-
rado nos estudos de 1853-1860, aspecto mais relevante do que possa parecer, dadas as
condicionantes do clima português, que naquela época eram consideradas na avaliação.
Contudo, embora a potência hidráulica constituísse um facto relevante não deixava de

Fig. 10 – Vista geral da Igreja [do Mosteiro de Alcobaça]. Desenho 6. In: Plantas, cortes e alçados.
José Carlos Conrado de Chelmicki, 1860-1861. Cópia executada por Rafael José Cardoso e J.

Wadington. AHME - Desenhos. Cota: 95 C. Vegetal, em mau estado de conservação. A burguesia
liberal da Vila defendia o aproveitamento fabril do antigo mosteiro de Cister.
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ser relativo, não em função do consumo de energia no momento do estudo, mas do seu
aumento futuro, dado o processo de transformação permanente dos meios de produção
e a velocidade que as inovações estavam a adquirir durante o século XIX58.

A construção da fábrica naquele lugar obrigou a grandes obras hidráulicas, com
a construção de um açude, bastante acima do lugar de implantação da fábrica, um
descarregador para evitar o efeito das cheias nos edifícios fabris e um canal (denomi-
nada vala), uma interessante levada de boa construção que serpenteava os terrenos
até a uma comporta alta já no interior da fábrica. Por via de uma conduta forçada, a
água accionava a turbina e produzia energia mecânica para a fiação e a tecelagem
iniciais. Pouco tempo depois, uma nova turbina foi montada (160 CV) que veio a
contribuir para o reforço energético da nova fábrica que foi construída, paralela à
primeira, mas no espaço entre a fábrica de 1878 e o rio Alcoa. A casa das turbinas
brevemente foi equipada com dínamos, um dos quais de 10 CV produzia a electricidade
para a iluminação interior dos espaços fabris. Foi no piso superior da casa das turbinas
que se criou a primeira central eléctrica da fábrica, pois em 1897, ou pouco depois,
passou a dispôr de um novo dínamo acoplado à turbina alemã de 160 CV. Tal não
significava que a fábrica produzisse a energia eléctrica para o accionamento das
máquinas operadoras. Isso só acontecerá com a construção de uma grande Central
Eléctrica autónoma, que ocorreu em 1927.

Em 1890, a fábrica têxtil de Fervença encontrava-se parcialmente desactualizada
face à inovação industrial do sector, a requerer manter-se em constante inovação e
renovação. A companhia determinou construir uma «fábrica nova», a norte da «fábri-
ca velha» [Fig. 11], mantendo-se as duas unidades em paralelo, com reorganização
interna periódica. Procedeu-se então à instalação de uma branquearia, de novos ar-
mazéns e montaram-se maquinismos mais eficientes, na secção de batedores e tece-
lagem. A partir do período do director Fernando Alípio de Carneiro e Sá, a fábrica
atinge um estado de florescimentos que se manteve, durante a 1.ª República até ao
final do Estado Novo. Uma das razões porque a produção mereceu a aceitação do
mercado foi o constante fabrico de tipos diferentes de tecidos, para além de uma
profunda ligação ao mercado colonial, no ciclo africano da indústria portuguesa.

O dinamismo da empresa foi constante entre 1880 e 1960, não apenas pela quan-
tidade de bens têxteis que produzia como pela sua qualidade e mercado assegurado. A
unidade fabril de 1878 (ver foto) era uma fábrica de dois pisos. Em 1897 surge a
fábrica nova que adopta no primeiro momento o sistema construtivo semelhante ao
anterior, mas rapidamente evolui para uma planta em espaço aberto, sem grandes
divisões interiores, com telhado em shed e sustentado por colunas de ferro fundido.
As novas instalações foram construídas no tempo da I República e devem ter sido
concluídas antes da construção da Central Eléctrica de 1927.

58 Por outro lado, a instalação de unidades fabris que recorriam a motores hidráulicos mais potentes,
gerava reclamações de moageiros e lagareiros que tinham nos cursos de água os seus moinhos e lagares pré-
industriais. No caso do Nabão essa contestação é permanente e flagrante.
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A nova Central foi construída a montante das duas fábricas, logo a seguir ao
açude, com uma derivação da água para duas turbinas Voith, que accionavam os
geradores eléctricos – dois alternadores da Siemens de 300 e 145 kW. Esta central
era mista, hidro e termoeléctrica, pois tinha um potente motor diesel de 600 CV, da
firma G.M.A., de Gorlitz.

Na posse desta central, a COFTA transforma toda a planta fabril anterior numa
fábrica movida a electricidade, acoplando às máquinas têxteis motores elétricos da
Brown, Boveri & C.º, da Siemens, da AEG e da Asea, num total de 58 no ano de 1949.
A revolução da electrificação da fábrica ocorreu entre 1928 e 1945. Durante este
período a fábrica continuou a ter máquinas a vapor, além de motores de combustão
interna nos dois edifícios fabris, assim como na terceira fábrica, montada na margem
esquerda da EN n.º 64. Contudo, são gradualmente acoplados aos motores a vapor
dínamos e alternadores. Em 1949, a força motriz das três fábricas era composta por
quatro turbinas hidráulicas, uma máquina a vapor R. Wolf de 300 CV, o motor a diesel,
acima referido, um compressor e duas ou três caldeiras a vapor destinadas a produzir
vapor para a tinturaria, branqueação e acabamentos (râmulas a vapor), dois recipien-
tes a vapor, cinco dínamos e quatro alternadores que produziam corrente contínua e

Fig. 11 – Fábrica da Companhia de Fiação e Tecidos d'Alcobaça. Positivo fotográfico colado em
cartão. Cerca de 1885. M. F. de Paula, Photographo. DGPC - Mosteiro de Alcobaça. Arquivo

Documental Casa Manuel Vieira Natividade: CMVN-FOT 0378 DIG. Primeira fase da unidade
industrial algodoeira da Fervença, a que nos finais de 1890 se chamou de “Fábrica Velha”, por

contaponto à nova unidade que se edificou atrás da primitiva.



933

Um Mosteiro entre os rios. O território alcobacense

alterna, isto é, 1520 CV, mais 390 kW, aproximadamente e 1165 kWA. Era uma das
maiores fábricas do país em termos de força motriz e equipamento técnico59.

Em 1949, o conjunto industrial da COFTA era, pois, constituído por três fábricas,
duas junto ao canal e ao rio, que nesta altura se passou a chamar «fábrica velha» e
uma «fábrica nova», em frente das duas primeiras, mas do lado oposto da estrada
(Fig. 12). Também deste lado da estrada encontravam-se os antigos edifícios da tintu-
raria e branquearia (1899), montadas muito antes da terceira fábrica que ali se encon-
trava implementada desde 1940. Antes dos edifícios da primeira fábrica, a COFTA
construiu um bairro para trabalhadores, doze casas no total, em banda, que se encon-
travam por cima da vala ou canal hidráulico de descarga das turbinas antigas (1878-
1897). Na propriedade da fábrica estavam ainda a Central Eléctrica, o edifício da
assistência Araújo Guimarães e o quartel dos bombeiros.

A electrificação fabril significou uma autêntica revolução tecnológica e uma mu-
dança de paradigma. Mas na 3.ª fábrica foi montada uma Central a Vapor. Nos anos
seguintes a COFTA irá remodelar a planta da fábrica junto ao Alcoa, modernizando a
sua arquitectura. A indústria algodoeira encontrava-se em constante mutação e a com-
panhia, para sobreviver, necessitava de estar em actualização constante. Mas as insta-
lações eléctricas também iriam sofrer modificações, a partir de 1948, quando a empresa
contratou o abastecimento de energia da rede geral de distribuição eléctrica. E se é um
facto que as suas origens estão ligadas aos motores hidráulicos, o vapor teve uma pre-
sença constante na laboração fabril, que a construção de chaminés de tijolo testemunha-

59 Inquérito Industrial de 1949. Apetrechamento fabril, Alcobaça, 2 de Setembro de 1949. AHME –
COFTA – PT:ACE_ DRELVT_DSIRG_001_05568.

Fig. 12 – Companhia Fiação e Tecidos de Alcobaça. Planta Geral. Esc.: 1:500. [1940]. Sem assinatura.
A planta mostra a localização da Central Eléctrica (à esquerda) e sua relação com o açude,

o rio e a levada. À direita de um e de outro lada da Estrada Nacional, pode ver-se a dimensão da
fábrica antes das obras de 1950, que alteraram grande parte da morfologia e configuração dos edifícios
fabris de Fervença, além de nos mostrar a implantação da levada primitiva destinada à casa da turbina

da fábrica velha. Biblioteca Municipal de Alcobaça.
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ram, dum lado e do outro da estrada nacional. A solução da electrificação foi, no entanto,
a solução encontrada para o constante consumo de energia, primeiramente por via hidro
e termoeléctrica e depois com a distribuição da energia da rede pública.

Os projectos de modificação de 1953 e 1960, que conferiram aos edifícios da
fábrica do lado do Alcoa a configuração arquitectónica que chegou até à actualidade
(1956-1960/1960-1996), assinados por arquitectos, integram-se no ambiente do mo-
dernismo da arquitectura industrial da época, tentando resolver a sua imagem junto da
via pública, numa altura em que o turismo passa a ter um maior significado na região.
A nova fachada que procurava ressaltar o papel do fundador, com a colocação de um
busto de Araújo Guimarães, estava de acordo com as novidades da moderna
electrificação do país que tanto, primeiro, as Caldas da Rainha (SEOL), como, depois,
a barragem de Castelo do Bode (CRGE) proporcionavam, pondo um fim ao ciclo da
energia a vapor e das centrais eléctricas fabris.

* * *

O estímulo e a dinâmica industriais criados pelo êxito da fábrica da Companhia
de Fiação e Tecidos de Alcobaça fez-se sentir na Vila e suscitar novos empreendi-
mentos hidráulicos. Em 1889, deu origem a uma nova iniciativa que chegou a avançar
com a constituição de uma nova sociedade por acções, a Companhia de Fiação,
Tecidos, Tinturaria e Estamparia do Rio Alcoa, cuja sede era Lisboa. Era a con-
corrência que estava no horizonte da empresa lisboeta, cujos fins eram, no entanto,
muito ambiciosos, pois pretendia “exercer o comércio fabril de fiações e tecidos de
algodões, lãs e sedas, tinturaria, estamparia e mais preparos respectivos a estas indús-
trias, tanto em matérias-primas de conta alheia como própria” e ainda manter a indús-
tria de moagem nas azenhas de Figueiredo Barreto Perdigão (Estatutos, art.º 2), seu
proprietário na Chiqueda. A ambição desta companhia, num tempo de especialização
industrial era desmesurada.

Os sócios da fábrica do rio Alcoa não tiveram em conta a experiência abortada de
Bernardo Pereira de Sousa. Avançaram para o projecto com uma proposta de emissão de
acções destinadas a constituir o capital necessário para os ajustes directos com os funda-
dores e para a realização das obras e montagem da indústria, no valor de 180 contos, em
moeda da época. Aprovaram os estatutos e constituíram a primeira administração e direcção,
onde ocupam lugar de relevo, o proprietário dos terrenos e águas (vice-presidente da
Assembleia Geral), o Visconde de Monsanto (presidente) e os directores, Pedro Henrique
da Gama Guimarães, Júlio Hogan e Matias de Abreu. Segundo o Correio da Estremadura,
de 15 de Setembro de 1889, a iniciativa estava a ter êxito e a fazer-se a subscrição de
capital, chegando a prever-se os trabalhos de edificação e os contratos de adjudicação,
obras que se iniciaram e avançaram. A escolha do local devera-se a Matias de Abreu,
aproveitando-se as águas de nascente do Alcoa, fundamentais para a tinturaria e a estam-
paria. Contudo, a obra nunca chegou a ser terminada e, segundo testemunhos orais, teve
um incêndio que inviabilizou o projecto, evitando a concorrência entre duas fábricas al-



935

Um Mosteiro entre os rios. O território alcobacense

godoeiras com fins semelhantes, embora localizadas em dois pólos hidrícos distintos, os
mais relevantes da energia hidráulica de Alcobaça: a Fervença e a Chiqueda. Em 13 de
Maio de 1891, Matias de Abreu, que explorava as azenhas e terrenos da Chiqueda, pagava
aos proprietários da Fábrica do Alcoa, a renda de 330 mil réis que eram devidos do usufru-
to dos moinhos de Chiqueda, de Março a Dezembro60.

No sector têxtil, há que referir ainda três outras fábricas: uma de tecelagem de lã,
outra de algodão e outra ainda de cotins e riscados. A documentação sobre elas é
reduzidíssima61: uns apontamentos de Vieira Natividade, referências esparsas e um
desenho. Todas revelam ausência de estudos e uma reduzida dimensão ou escala. A
primeira, tecelagem de lã, deveu-se a J. Henriques do Santos. Estava em causa a
dinamização do sector dos lanifícios de larga tradição enquanto indústria caseira e cuja
memória perdurava nas serras de Aire e Candeeiros, onde gerara um pólo de lanifícios
interessante, em Minde. Procurou fazer-se a aplicação de motores industriais à fiação e
tecelagem. O proprietário adquiriu um engenho de papel junto ao matadouro de Alcobaça,
entre 1902 e 1905, com a finalidade de fabricar barretes, maçaroca, fios e mantas de lã.
Ainda introduziu o vapor. Mas o capital era escasso e vê-se na contingência de encerrar
poucos anos depois, em 190862. É mais um caso de uma fábrica, duas energias.

Da segunda dispomos de uma planta e alçado. Era a fábrica de tecidos e tinturaria
de algodão de Carvalho & Ribeiro, localizada com frente para a Rua da Conceição, em
dois pisos térreos que mais pareciam prédios de habitação contíguos [Fig. 13]. Nasceu
em 1900 e talvez finalizasse a suas funções quando surgiu, por aqueles espaços, a
fábrica de Campeão, Ld.ª. Nas traseiras dos edifícios, num barracão, estava a casa da
caldeira e do motor. A opção motriz era aqui o vapor, enquanto motor central de energia.
O edifício da esquerda destinava-se à preparação dos fios da teia, com duas máquinas
operadoras, uma encartadeira e uma caneleira, mecanizadas e um aparelho de urdir
manual. Tinha apenas dez teares, pelo que a sua população fabril devia ascender a
cerca de 25 operários, já que em cada tear tinha um tecelão e seus aprendizes. Todo o
equipamento era inglês. O edifício da direita dispunha de nove tinas de tingir e uma
râmola de secagem, provavelmente a vapor. Acedia-se ao escritório por uma serventia.

A terceira, que encerrou antes da exposição alcobacense de 1906 era a de Silvino
dos Santos Coelho. Produzia, riscados e cotins. Quando se realizou a exposição
alcobacense de 1906 já tinha encerrado as suas portas. Foi evocada neste ano por
causa de um lubrificador de gerador a vapor que foi apresentado por um mestre das
máquinas da fiação e tecidos de Fervença, Luís Oliveira, que o tinha fabricado na sua
oficina em Alcobaça. Luís Oliveira era também torneiro de metais e apresentou esse
lubrificador e uma máquina de combustão interna totalmente fabricada por ele (Zagalo,

60 Recibo passado pela Fábrica, com respectivo carimbo, assinado pelos dois directores e com a data de
13 de maio de 1891. DGPC – Mosteiro de Alcobaça. Arquivo Documental da Casa-Museu Vieira Nativi-
dade. A sede da empresa era no Beco dos Retroseiros, 1.º, em Lisboa.
61 Vieira Natividade refere ainda uma fábrica de chapéus activa entre 1838 e 1870, fundada por José Dias
Garcia e outra de fósforos (Natividade, Alcobaça, s.d. ms. DGPC – Mosteiro de Alcobaça. Idem). Não
conseguimos obter qualquer outra informação sobre uma ou outra.
62 Natividade, Alcobaça, s.d., ms. DGPC – Mosteiro de Alcobaça. Idem.
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1906:30-31). Silvino dos Santos Coelho, apesar do encerramento da sua fábrica, que
funcionara uma pouco acima da fábrica de fiação e tecidos de Fervença, e abaixo da
ponte de D. Elias, apresentou exemplares dos seus produtos no certame de 1906.

Fig. 13 – Planta da fábrica de tecidos e tinturaria da firma Carvalho & Ribeiro de Alcobaça. Esc.:
1:100. Sem data. Sem assinatura. DGPC - Mosteiro de Alcobaça. Arquivo Documental Casa Manuel

Vieira Natividade: CMVN-Doc. 00333.
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Antes da grande fábrica hidráulica de Fervença instalaram-se em Alcobaça duas
fábricas de papel, também hidráulicas. A primeira deveu-se a Francisco Pereira da
Trindade e surgiu em 1842 ou 1844 (Nova, 1889), nas margens do Baça, tendo sido
montada no moinho da praça de quatro pedras, que tomara de arrendamento. Tinha
como fins o fabrico de papel almaço (liso e pautado), cartuchos de embalagem, papel
manteigueiro e de mortalha e ainda para foguetes, igualmente de embalagem, mas
para produtos especiais. A diversidade de produtos papeleiros garantia-lhe mercado,
pelo que sobreviveu mais de meio século. Mais tarde foi dirigida por Joaquim Xavier
Pedroso, antigo mestre papeleiro de Alenquer, da Lousã e de Porto de Mós, e sofreu
diversas crises (Natividade, s.d.; Nova, 1889). O fabrico era manual, mas para fabri-
car o papel almaço era necessário um engenho de maço. O motor hidráulico fazia
funcionar o sistema de trituração do trapo (cilindros), a matéria-prima daquele tempo.
Se bem que o papel de melhor qualidade – o almaço – se destinasse à escrita, a
fábrica trabalhava com outros dois tipos de papel, um mais fino e outro grosso, ambos
destinados ao mercado cigarreiro, de mercearia e comercial. Era uma importante
fábrica, pois chegou a ocupar 30 operários, em 1889, dos quais 12 mulheres. Escoava
para o mercado local e nacional. Desconhece-se a data do seu encerramento. Julga-
mos que sobreviveu até 1908.

Uma segunda fábrica surgiu em 1863 devido à iniciativa de Manuel dos Santos
Libório e Joaquim Silvestre Raposo. Adaptou-se à Casa do Engenho, junto ao Obelisco,
uma antiga serração hidráulica do século XVIII, remanescente da era monástica,
tendo como motor uma roda hidráulica. Pouco tempo depois, por se encontrar melhor
espaço, mudou as instalações, segundo refere Manuel Vieira Natividade, para defron-
te da fachada norte do Mosteiro (Natividade, 1906:63), servido pelas águas do Alcoa,
na Rua Silvério Raposo. Em 1881, o novo proprietário, José Gambini, italiano, oriundo
de Tomar, respondeu ao Inquérito Industrial de 1881, pelo que é possível  avaliar a sua
produção e equipamento. Fabricava apenas papel de embrulho para o mercado inter-
no. A matéria-prima era preparada num cilindro, provavelmente de tipo holandês e
produzia folha à folha por processos manuais. Por isso ocupava 18 operários – 10
mulheres e 8 homens –, sendo que as mulheres recebiam menos de metade do que o
salário dos homens, isto é, entre 100 e 120 réis enquanto os homens de 300 a 320 réis
(Inquérito Industrial, 1881, Livro III, 225). Sobreviveu à morte de Gambini que, entre-
tanto, parece ter transitado para a fábrica do moinho da Praça (Nova, 1889). O filho
deste Gambini chegou a fazer algumas construções junto ao matadouro, mas o fabrico
diminuiu e talvez tivesse terminado em 1902. Segundo Manuel Vieira Natividade,
recebeu uma reorientação industrial sob a direcção da firma Mário Costa & C.ª (Na-
tividade, 1906:63). Contudo, há aspectos da sua produção que não se encontram bem
explicados, pois este Mário Costa fabricava os tipos de papel que eram os próprios da
primeira unidade papeleira de Oitocentos, a de Xavier Pedroso e não a de José Gambini.
Mário Costa & C.ª participa na Exposição Alcobacense de 1906, no Mosteiro. Os
produtos que apresenta são o papel pardo, o manteigueiro, o de foguete e o de filtro,
que exigiam uma estrutura técnica mais complexa.
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Outras iniciativas industriais que privilegiaram a água como motor podem ainda
ser elencadas, tanto para o rio Alcoa, como para o rio Baça. Se os moinhos hidráulicos
de cereal, papel63 e lagares foram os percursores das unidades fabris hidráulicas,
também é certo que estas se estabeleceram junto de antigos moinhos. Todos os rios
mencionados têm seus exemplos. Os primeiros são testemunhos da revolução
tecnológica medieval. Os exemplares que chegaram até ao século XVIII eram os
representantes dessa revolução, como vimos acima, que persistia em permanência,
embora com adaptações secu-
lares lentas e cíclicas.

O caso do «Moinho do
Canal», em Chiqueda (Alcoa),
também apelidado por «Moi-
nho da Fábrica» é um exem-
plo que revela transformações
motoras durante o século XX,
muito embora as suas origens
fossem bastante antigas e os
seus donos também tivessem
mudado desde 1834 [Fig. 14].
Desde 1919 a 1936, no piso
térreo tinha um engenho de
três rodízios e respectivos pa-
res de mós, de 1,10 m de diâ-
metro e casa de habitação no
piso superior, ocupada pelo
rendeiro do moinho, Joaquim
Raimundo Gerardo. Os herdei-
ros de José Sanches de Figuei-
redo Barreto eram, então, os
proprietários. A água chegava
aos três rodízios por três cu-
bos que recebiam água da vala,
de três metros de largura, nu-
ma queda de 1,20 metros, equi-
valente a 1 CV, cada um64.
Estamos, neste caso, num tipo

63 Como o moinho papeleiro de Manuel Goes, irmão de Damião de Goes, na Fervença, cuja notícia foi
profusamente referida e repisada por inúmeros autores desde Sousa Viterbo (1903) – (Natividade, 1906:60;
Carvalho, 2008:15; Maduro, 2016:53). Instalou-se junto a moinhos de cereal medievais e embora durasse
muito pouco tempo, 1535-1552, no mesmo lugar veio a instalar-se um lagar de azeite dos monges, que
sobreviveu até à fundação da fábrica têxtil da Companhia de Fiação e Tecidos de Alcobaça.
64 Os proprietários eram donos também da «Engenhoca da Ponte ou do Canal», uma barraca de pau, com

Fig. 14 – Azenha do Canal. Chiqueda, Alcobaça. Meados do
século XX. Desenho original executado na capa do processo

n.º 24603, da Inspecção Geral de Indústrias e Comércio
Agrícola, referente aos dois últimos arrendatários do sítio do

moinho do Canal. AHME - PT:ACE_
DRELVT_DSIRG_001_02081.
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de engenho semelhante aos medievais. Contudo, o genro do antigo proprietário, resol-
veu em 1944, substituir os rodízios por uma roda vertical (cerca de 4 CV), sem alterar
o plano geral da azenha, mantendo as três moendas mas colocando um chão de ci-
mento armado para modernizar o moinho e torná-lo mais higiénico, montar uma ban-
cada para não se perder farinha e abrir janelas amplas nas empenas de nascente e
poente para facilitar a entrada de luz e ar. No equipamento constava uma tarara e um
joeirador, pequenas máquinas que completavam a alteração para o tipo de moagem de
ramas, elementarmente.

Um bom exemplo são os Moinhos da Praça, localizados com frente para a Rua 16
de Outubro. Para além da ancestralidade do lugar e a sua constante renovação vieram
a servir a comunidade no século XIX e XX. A partir de 1905, um comerciante e propri-
etário da vila António Couto e Silva, ainda que afirmasse dispor de uns moinhos antigos,
com mais de 200 anos, explorou-os como «fábrica de farinhas»,  adaptados à moagem
de ramas. Em 1933 tinha sete moendas: quatro de milho e três de trigo. Nesta altura
dispunha de um crivo de limpeza e um peneiro, o que lhe garantia um estatuto diferente
do que tivera no Antigo Regime. A planta de 1933 mostra-nos evidências essenciais
para a compreensão desta moagem que revela duas diferentes fases [Fig. 15]. A mais

Fig. 15 – Planta Indicando a Distribuição dos Aparelhos de Moagem do Sr. António Couto e Silva na
Rua 16 de Outubro, em Alcobaça. Esc.: 1: 100. Alcobaça, 1933. Assinada por Jaques Eloy Moniz.

Proc.º Raimundo & Maia, Ld.ª. AHME - PT:ACE_ DRELVT_DSIRG_001_06915

outro rodízio. Cf. Proc.º António Cordeiro Gomes. Entre 1936 e 1939 têm novos rendeiros. AHME -
PT:ACE_ DRELVT_DSIRG_001_02081.
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antiga, situada em edifício próprio, a sudeste, era um antigo moinho de rodízios que
movia seis moendas de milho, tinha vala, três aferidores e descarga própria para o Baça.
O segundo edifício tinha uma roda hidráulica de impulsão média e movia três pares de
mós e ainda as máquinas de joeirar e peneirar, por transmissão de energia. Era um
homólogo das moagens económicas francesas dos finais do século XVIII e da Albion de
James Watt, sem máquina a vapor. Todo o equipamento se manteve em função até
cerca de 1985. Contudo, entre 1971 e 1985 o proprietário era a empresa de Raimundo
& Maia, Ld.ª, empresa que se constituíra em 1953 para fazer a sua exploração65.

Ainda que o estudo das fábricas de Alcobaça exija investigações mais aprofundadas
para além daquelas que nos dão o estado da arte e da que estamos apenas a esboçar
neste estudo, podemos afirmar que os rios de Alcobaça e as estruturas hidráulicas
desenhadas no território do Mosteiro e da urbe, tanto na Idade Média, como nos
séculos seguintes, moldaram a actividade industrial Oitocentista e da primeira metade
do XIX impondo a água como o elemento central da força motriz e do aproveitamento
industrial66. O paradigma hidráulico foi consciencializado pelos promotores da indus-
trialização pelas suas vantagens e economia e encontra-se patente tanto na persistên-
cia, continuidade e metamorfose dos engenhos de moagem pré-industriais, como nas
pequenas e médias unidades fabris têxteis, de papel e metalúrgicas (nomeadamente
serralharias), para além de assumir um significado muito especial no contexto da
fundação e da existência da Fábrica de Fervença de Fiação e Tecidos de Alcobaça.

Integrada no universo da metalurgia do ferro, sector líder da industrialização
oitocentista, e embora incorporasse no seu layout uma cordoaria e uma carpintaria
mecânica, merece destacar-se neste estudo como unidade fabril hidráulica incrustada
no centro urbano de Alcobaça e implantada sob as canalizações de água do antigo
Mosteiro, a Oficina de João António Vasco (1862-1948). Dedicou-se com exempla-
ridade e qualidade à indústria da fundição e serralharia mecânica, especializando-se
em ferro forjado, à carpintaria (carroçaria de carros de bois e carruagens, além de
rodas de aros ou rasto de ferro) e à cordoaria67. Na exposição alcobacense de 1906
expôs trabalhos de cordoaria – barbante (tipo de cordel ou guita), assogas (cordas de
esparto para prender bois) e cordas grossas de linho e charruas de aiveca móvel e
parafusos para prensas de vinho, na área da serralharia. Uns anos depois a sua produ-
ção aumenta, fabricando caldeiras para destilação de vinhos e fogões de lenha do-
mésticos [Fig. 16].

As suas instalações constituíam por volta dos anos 40, um caso à parte no campo
da arquitectura industrial de Alcobaça, pois ocupavam um grande espaço aberto co-

65 Raimundo & Maia, Ld.ª. AHME – PT:ACE_ DRELVT_DSIRG_001_06915.
66 Como por exemplo a Empresa de Curtumes de Alcobaça, Ld.ª, de 1916 que se instalou na antiga cerca
do Mosteiro, na levada com a finalidade de aproveitar a água para mover o engenho da trituração da casca
de carvalho para a curtimenta (Maduro, 2011:56). Foram infrutíferas as nossas pesquisas sobre esta
unidade fabril, que soube tirar partido da linha de água pré-existente.
67 A informação essencial para a redacção desta oficina industrial deveu-se a um seu descendente, o neto
Jorge Vasco, e à colaboração de Rui Rasquilho.
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berto por telhados em shed de iluminação zenital,
sinal de modernidade fabril [Fig. 17]. A metalúrgica
situava-se nas proximidades das ferrarias do mos-
teiro da última fase, não se sabendo ao certo se
ocuparam ou não o que sobrou após a extinção
das ordens monásticas. Dispunha de duas rodas
hidráulicas no rio Alcoa, cujos veios entravam numa
casa de transmissões onde se multiplicava a força
motriz por um sistema especial que não sobrevi-
veu depois do encerramento da fábrica (cerca de
1955). A energia motora era depois distribuída para
o «open space» industrial onde tinha os fornos e as
máquinas e onde chegaram a trabalhar 10 a 12 ope-
rários. Há notícia que o seu proprietário teria
reconfigurado a recepção da água proveniente da

Levada do Mosteiro (aquela que passava por debaixo das antigas Necessárias) e cons-
truíra um canal de 0,60 m de largo e um açude sob a ponte da olaria, para obter mais
energia motora, destinada ao seu empreendimento. A energia servia-lhe para as máqui-
nas-ferramentas (um torno, tamborins e poluidores). Teria duas forjas com os respecti-
vos foles a pedal. Os fornos de ferro seriam verticais de tipo cubilot, a carvão. Esteve

Fig. 16 – Anúncio publicitário da
Oficina de Serralharia de João António

Vasco. In: Semana Alcobacense,
Junho de 1909.

Fig. 17 – Alcobaça. Vista aérea do Mosteiro. Fotografia. Fotógrafo não identificado. Cerca de 1940 Colecção
particular. Assinala-se à esquerda da foto, dentro de um círculo vermelho, o edifício da Oficina de João
António Vasco. Notar a cobertura da oficina com telhados em shed, para iluminação natural do interior.
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em Paris na Exposição Universal de 1900 e obteve um diploma de honra que premiava
os trabalhos de ferro forjado, de desenho artístico em Arte Nova. Subsiste em Alcobaça
o portão forjado da entrada do edifício fabril, fabricado nas oficinas em 1910.

Um outro aspecto do aproveitamento hidráulico do Alcoa e do Baça merece
especial destaque. Trata-se do pioneirismo alcobacense na fundação de duas centrais
hidroeléctricas, no curso do rio: a primeira na Fiação e Tecidos, a segunda na fábrica
da Alimentícia. Ambas se inscrevem no conceito motor de plantas fabris, garantindo,
por um lado, a iluminação eléctrica fabril e privada e as vantagens ou desvantagens da
noite artificial, que proporcionaram os serões de trabalho no interior dos recintos fa-
bris (1.ª fase: Fervença, 1878; moagem de farinhas, 1897), por outro, inscreveram a
própria produção autónoma de energia eléctrica destinada a força motriz das unida-
des fabris (2.ª fase: Fervença, 1926; Alimentícia, cerca de 1930).

A central de Fervença teve várias fases de construção e de renovação de equipa-
mento, como vimos acima. Inicialmente foi concebida para fornecer unicamente ener-
gia mecânica à nova fábrica (fiação e teares mecânicos). Os novos equipamentos mo-
tores, montados em 1897 (turbina e máquina a vapor Farcot), continuaram a ter a mes-
ma função mecânica, que o aumento de consumo das máquinas mais modernas exigia e
a garantir o aumento da produção [Fig. 18], são aproveitados para introduzir um dínamo
cujo único objectivo era propiciar a iluminação das principais oficinas fabris e a introdu-

Fig. 18 – Fábrica de Tecidos de Fervença. Postal Ilustrado. Cerca de 1940. A imagem permite-nos destacar
a "fábrica velha", uma fábrica de pisos, mais alta, a "a fábrica nova" na sua 2.ª fase construtiva (com telhados
em shed para iluminação zenital) e do lado esquerdo a expansão fabril da mesma fábrica, onde se construiu a
branquearia e a tinturaria a vapor. Em primeiro plano, o bairro operário da Companhia (uma correnteza de

oito casas). De assinalar as marcas do vapor impressas na paisagem: duas chaminés de tijolo.
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zir os serões de trabalho nocturnos. A introdução de luz eléctrica já não era uma novida-
de, desde que a Fiação de Tomar tomara essa decisão pioneira em 1884, mas não se
encontrava ainda muito disseminada, pois implicava a aquisição de dínamos de corrente
contínua. Será por esta altura ou mesmo em 1898, que a novidade se impôs. Este facto
explica a planta inicial da primitiva fábrica da Fervença.

Só em 1925, a empresa resolveu criar uma central hidroeléctrica para produzir a
energia necessária ao funcionamento de toda a planta fabril. O projecto previu a
construção de um edifício próprio a norte da fábrica e um outro canal para a alimen-
tação de duas potentes turbinas ali montadas que, por sua vez, punham em movimento
os geradores de energia eléctrica. A central, no entanto, também tinha um grupo
diesel-eléctrico, no mesmo espaço, de modo a garantir uma solução energética duran-
te a estiagem [Fig. 19]. A inauguração ocorreu em 1926, desta vez, foi um aconteci-
mento importante pela modernidade que introduziu não só na fábrica, mas no conce-
lho e distrito. O edifício da Central, hoje em ruínas, merecia ser preservado e valoriza-
do como marco da nova fase industrial de Alcobaça e para relembrar o significado
histórico da Fiação e Tecidos de Alcobaça.

A Central da confluência dos rios Alcoa e Baça [Fig. 20] foi inicialmente gizada
por Júlio Biel, filho do alemão Emílio Biel (1832-1915), fundador de uma casa comer-
cial de equipamentos eléctricos e fornecedora de turbinas e de dínamos da empresa
de Nuremberga, Schuckert & C.ª 68. Júlio Biel, em 1896, monta uma pequena central
que garantiu a iluminação privada de um conjunto de edifícios e talvez de uma moa-

Fig. 19 – Central de Fervença. Corte por AB. 1940. Ass.: António Rodrigues Semedo, Engenheiro
Civil. In: COFTA - Companhia Fiação e Tecidos de Alcobaça. Desenhos. AHME - PT:ACE_

DRELVT_DSIRG_001_05568.

68 A Emílio Biel se deve a introdução da electricidade no Porto.
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gem de cereal instalada na junção do rio Alcoa e Baça pertencente ao fundador da
Fiação e Tecidos de Alcobaça (Carvalho, 2008:117). Naquela altura o equipamento da
pequena central seria aquele que a empresa Carvalho e Araújo comercializava. En-
tretanto Júlio Biel ficou ligado a Alcobaça pelo casamento com a filha mais nova de
Araújo Guimarães, Sílvia Guimarães. Durante a Grande Guerra (1917-1919), os sóci-
os da Emílio Biel (Herdeiros) & C.ª são obrigados a sair do país e os bens confisca-
dos. Instala-se a crise na empresa luso-alemã e o palacete e os bens de Júlio Biel/
Sílvia Guimarães em Alcobaça são vendidos. Na posse de novos proprietários, a cen-
tral da confluência dos rios sofre uma importante transformação e renovação de equi-
pamento, sendo instaladas turbinas Francis e um grupo motor da Sulzer de 30 CV,
agora por iniciativa da Fábrica Alimentícia, Ld.ª de modo a prover esta unidade fabril
de energia eléctrica. Hoje é um dos museus da rede de energia, propriedade da Câ-
mara Municipal de Alcobaça (Guerreiro, 2015).

Todavia, para além do estatuto de grande empresa que a Companhia de Fiação e
Tecidos de Alcobaça alcançou em Oitocentos, a energia hidráulica não se impõe como
factor de industrialização do território alcobacense, muito embora os casos menciona-
dos, assim como outros que escaparam ao olhar do historiador, testemunhem um acon-
tecimento de relevância na história industrial do país. Além disso, as estiagens portu-
guesas, mesmo em Alcobaça servida por excelentes olhos de água dos seus rios,
impôs-se no território, mostrando as fragilidades dos cursos de água portugueses em
termos de energia potencial, capazes de se manterem como motor da industrialização

Fig. 20– Confluência rios Alcoa e Baça, em Alcobaça. Postal Ilustrado. Colecção particular. No lugar
da confluência existia uma moagem, uma central eléctrica e a Fábrica Alimentícia.
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por si sós. E mesmo o caso da unidade algodoeira de Fervença, que irá ter uma
longa duração fabril, antes de ter instalada a energia eléctrica como força motriz,
não prescindiu do vapor. Mas isso não invalida o papel assumido pelo motor hidráu-
lico em Alcobaça, defendido pelos teóricos e simpatizantes da industrialização pela
«hulha branca». O caso de Fervença exemplifica de igual modo o que aconteceu
noutros rios portugueses onde a energia hidráulica da Era Industrial se implantou.
Era um bom motor ao longo de seis meses, mas requeria motores artificiais alterna-
tivos, a vapor ou de combustão interna, durante a estiagem, para evitar que as
fábricas parassem.

Esta foi uma razão da introdução da energia a vapor na indústria de Alcobaça,
ainda que o número de motores necessite de ser equacionado à luz da estrutura indus-
trial instalada. Mas sucedeu igualmente que o vapor se impôs pelas vantagens de
localização, pelo seu prestígio e pequena escala das empresas. A pequena potência
revelada durante a investigação (excepção do caso da fábrica de fiação e tecidos) era
uma vantagem para os industriais que os compravam, quer para accionarem
directamente máquinas operadoras, quer para as exíguas linhas de transmissão, quer
ainda como auxiliar dos tornos ou outras máquinas-ferramentas ou ainda no tingimento
do algodão, pelo sistema a vapor. Mas assim como o vapor se impôs também foi
rapidamente substituído pelos motores de combustão interna, mais económicos e me-
nos complicados de manobrar, pelo menos até que a distribuição de electricidade
acabou por vingar, sobretudo, a partir da 2.ª metade do século XX.

Energia artificial e potência motora nos concelhos mais industriais
do Distrito de Leiria (1927)
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Fontes: Boletim do Trabalho Industrial, n.º 140 e n.º 143

De acordo com o registo dos motores e caldeiras do país, de 1927, Alcobaça era o
concelho do Distrito de Leiria com mais potência motora instalada depois do concelho
de Leiria, atendendo aos seis concelhos mais industrializados. Mas a potência envolve
também os motores de combustão interna. Nesta altura, a indústria têxtil era a mais
mecanizada dado estarmos na presença de uma grande indústria. A seguir encontrava-
-se a indústria alimentar, mas envolvendo potência muito mais reduzida. As máquinas a
vapor eram escassas no início do século, podendo contar-se pelos dedos, mas não deixa-
vam de exercer a sua atracção e prestígio. Mas há casos em que o vapor se instalou em
unidades fabris antes do registo sistemático levado a cabo pelas Circunscrições Indus-
triais (fábricas de Carvalho & Ribeiro, Lanifícios de Henrique Santos, Silvino dos Santos
Coelho, uma oficina de Serralharia e Tanoaria). A rarefacção de chaminés de tijolo para
tiragem dos fumos das caldeiras em Alcobaça são um testemunho desta situação, dei-
xando poucas marcas industriais na paisagem urbana e um ambiente menos poluído.

Ora se tivermos presente os resultados dos inquéritos industriais de 1881 e de
1890, a indústria moderna alcobacense é rara reduzindo-se a uma unidade de grande
dimensão, quedando-se por uma «poeira» de indústrias caseiras e um pequeno lote de
indústrias de pequena dimensão que apenas o Inquérito de 1890 soube registar.

Em 1881, os delegados da comissão de inquérito apontaram apenas duas unida-
des fabris em Alcobaça: a recente fiação e tecidos de algodão e uma pequena fábrica
de papel já nossa conhecida. As condições em que se fez este inquérito não deram
para estabelecer critérios claramente definidos, como aconteceu em 1890. Mas os
resultados deste ano permitem compreender a realidade de 1881.

A de tecidos de algodão integrava o protótipo das têxteis algodoeiras da época,
com uma capacidade motora de 220 CV, onde se verificava a mecanização da fiação
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e de parte do parque de teares, que rapidamente se converteu à mecanização. A sua
dimensão não se comparava com a de Tomar, nem com as maiores de Lisboa e Porto,
mas tinha 251 operários (125 homens e 126 mulheres), distribuídos pelas 25 máquinas
de fiação de três sistemas diferentes, com um total de 7374 fusos. A tecelagem ocu-
pava 124 tecelões e 14 ao domicílio, mas o aumento de energia iria viabilizar mais 26
novos teares. A questão energética, que fora um problema central, pois a potência
obtida da turbina alemã Briegleb, Hanseu & C.ª de Gotha não era suficiente para o
consumo sempre crescente da produção, obrigara a Companhia a comprar uma má-
quina de 100/120 CV e a instalar um gerador a vapor69. Embora o clima da instrução
geral e de educação industrial fosse um tema da época afectando a Fiação de Tomar,
em Alcobaça nada foi referido, dado o entusiasmo que se vivia com a criação de uma
unidade fabril moderna, que voltava a colocar Alcobaça no centro do sector algodoei-
ro, líder da industrialização, relançando uma indústria histórica que pairava ainda na
consciência colectiva da Vila.

Pelo Inquérito Industrial de 1890 pode fazer-se uma ideia da realidade industrial
do concelho de Alcobaça, que o gráfico esclarece.

      Fonte: Inquérito Industrial de 1890. Vol. III (Alcobaça).

Em 65 indústrias registadas, somente uma tem a escala de grande unidade fabril,
ocupando um total de 445 trabalhadores e tendo uma potência motora de 360 CV,
mais 160 CV do que em 1881. Dada a sua capacidade energética, o seu grau de
mecanização aumentou em nove anos. Em termos de fiação cresceu o número de

69 A máquina a vapor foi comprada em segunda mão, à Companhia de Fiação e Tecidos de Coimbra
(Carvalho, 2008:22), sociedade que procurou estabelecer uma fiação, tecelagem e tinturaria de algodão, lã
e seda no antigo convento de S. Francisco de Coimbra, também em 1875, mas que por razões de ordem
financeira abortara. Esta companhia pôs à venda o seu equipamento em 1880. O gerador e a máquina a
vapor de origem francesa, da Société Centrale & Pantin (Mendes, 1984:141-142), foram adquiridos pela
Fábrica de Fervença, dois anos depois do início da laboração a energia hidráulica (2 de fevereiro de 1878).
Estavam em montagem por altura do Inquérito Industrial de 1881. Esta aquisição não teria corrido bem,
pois em 1885, adquire nova máquina a vapor à metalomecânica de Saint-Ouen (Paris), Joseph Farcot e
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fusos e de teares, sinal do aumento de consumo dos seus panos e fiados70. Contudo,
foi à custa de mais uma máquina a vapor e não da energia hidráulica, represada no
seu açude, que continuou a mover o parque de maquinaria.

Quanto às 64 pequenas unidades fabris, algumas próximas da estrutura oficinal
de outrora, porventura com registos menos completos no inquérito, o número de tra-
balhadores é apenas 68, o que dá quase um trabalhador por unidade. Predomina o
trabalho manual, num universo de apenas dois engenhos motorizados, para além da
fiação e tecidos da Fervença. A moagem é a indústria que se salienta neste patamar,
com duas unidades hidráulicas e seis trabalhadores, que trabalham todo o ano. A
moagem é de trigo e milho e têm dois pares de mós, accionadas por cinco rodas
hidráulicas e uma turbina, com a potência total de 35 CV. A produção de apenas uma
delas – sobre as quais não são indicados os nomes dos proprietários – é equivalente a
29 contos de réis por ano71.

Com poucas máquinas indicadas (quatro pares de mós e dois prelos manuais de
tipografia), a pequena indústria revela também a persistência de aparelhos químicos
ancestrais do tipo fornos, para o fabrico de cal (13), de cerâmica (6) e de pão (4) e
apenas um tanque de curtimenta que também é outro erro crasso dos inquiridores,
atendendo os dados que recolhemos sobre as fábricas de curtumes da região72.

2. Indústrias à medida do território:
    originalidade e especialização fabril entre 1900 e 1986

Em 1880, Jaime Batalha Reis (1847-1935), um reputado agrónomo pertencente à
Geração de 70, perguntava se Portugal era agrícola ou industrial. Num artigo rara-
mente citado, estava preocupado com a “essência” da indústria portuguesa ao mesmo
tempo que se interrogava sobre o que era verdadeiramente constituinte da “indústria
de um país”. A questão não era simples porque havia uma corrente cultural que afir-
mava que Portugal era um país agrícola e nunca seria um país industrial. Esta visão
económica do país era para Batalha Reis um “lugar comum” dos “mais falsos e mais
perigosos que se encontram na linguagem banal”, até porque havia também quem
dissesse que um país “exclusivamente agrícola” era atrasado no espectro da econo-
mia das nações, enquanto um país industrial era “adiantado”, mesmo que as suas
indústrias fossem tão-somente transformações das suas matérias-primas agrícolas. A
profundidade do problema colocava-se no facto de poder haver agricultura e ser-se
um país industrial ou apenas um país agrícola, logo atrasado, pois as produções agríco-

três novos geradores a vapor à W. & J. Galloway & Sons, de Manchester (Carvalho, 2008:25). Sabemos
que os geradores a vapor foram adquiridos na França à firma Jacques Piedboeuf.
70 Inquérito Industrial de 1890, Lisboa, Imprensa Nacional, Vol.IV, 1891.
71 Os dados do inquérito não têm correspondência entre si, revelando erro evidente. Os inquiridores, no
entanto, revelam em algumas rúbricas que apenas um proprietário respondeu a todos os itens do inqué-
rito. Idem. Ibidem.
72 Também a fábrica de papel se encontra mal registada no Inquérito. Existiam duas e não uma. Se for a
mesma registada em 1881, teria uma roda hidráulica e um número superior de trabalhadores.
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las naturais não fazem de todo um país industrial se não contar com o “espírito dos
seus habitantes” ou “espírito industrial.” (Reis, 1880a:3-4).

Para vender objectos de carácter multiforme, Batalha Reis demonstrou, como
base na experiência francesa da época, que era necessário criar necessidades artifi-
ciais. O produtor tem de tirar “da sua imaginação o produto industrial” e “inventar a
necessidade que o requer”, isto é, criar o consumo, porque, “o poder industrial de um
povo está no seu espírito, nas suas faculdades criadoras, na sua actividade indepen-
dentemente das matérias-primas, das forças motrizes que aparecem sempre, quando
um povo industrial as invoca.” (Reis, 1880a:3-4)

Ora em face da exiguidade dos seus recursos, Portugal não podia produzir muito
nem muito barato para lutar contra o gigantismo da produção estrangeira. Portugal
estava condenado a produzir “muito bom”, a produzir original e a conquistar os mer-
cados pelo “monopólio” da “qualidade”. Havia que investir na “originalidade da indús-
tria portuguesa”, não enveredar pela “indústria de imitação”, inventar ou inovar, o que
implicava a educação industrial e técnica, a educação e criatividade, criação artística
e a científica. Para Portugal ser um centro da economia industrial, a originalidade era a
razão, até porque se impunha a individualidade dos produtos apresentados à conquista
dos mercados e a forma como se apresentavam ao consumo. (Reis, 1880b:3-4).

Nada mais a propósito para nos ajudar a analisar a situação e a estrutura da
indústria em Alcobaça no século XX. No início de Novecentos, como se observa
pelos resultados da exposição alcobacense de 1906 e pelas que se lhe seguiram, aber-
tas à inovação e ao estímulo à pequena indústria e ao sector oficinal criativo, havia
uma expectativa industrial em formação na massa dos produtores das indústrias do-
mésticas e caseiras e no operariado nascente, quer entre os agricultores e agrónomos
do território urbano e concelhio, quer ainda junto da oficinas, com ferramentas mais
mecanizadas. Os que tinham maiores posses começavam a participar em exposições
internacionais e universais para captarem a cultura industrial dos povos mais avançados,
abertos a um certo cosmopolitismo anterior à Guerra Mundial de 1914-1918. As grandes
questões da época continuavam a ser o analfabetismo do povo ou a insuficiência da esco-
laridade e de cultura técnica, que também ecoará em Alcobaça, desde o advento da 1.ª
República e durante o Estado Novo. Na realidade, era essencial no caso do desenvolvi-
mento da agricultura e da sua reorientação industrial como que um surto de indústrias
inovadoras, uma aposta na formação dos trabalhadores, tanto no campo como na fábrica.

Fora dos holofotes dos comissários dos inquéritos e das exposições industriais
encontravam-se as indústrias caseiras agrícolas e urbanas, desde que não se evi-
denciassem por qualquer inovação. Joaquim Vieira Natividade, num estudo datado
de 1922, refere as mais importantes estabelecidas no mundo rural: apicultura (Turquel,
Évora de Alcobaça), lacticínios (Carris), cestaria (Cela e Évora), indústria familiar
de fiação e tecelagem de lã (zona serrana), tecidos de plantas espontâneas de bunho,
junco e tabua (Cela, Alfeizerão, Maiorga e Cós) (Natividade, 2016:129-131). O
Recenseamento Geral de 1909 para gizar um plano de luta contra o analfabetismo
em Alcobaça, levado de modo exemplar pela comissão republicana da sede con-
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celhia, revela dados interessantes do ponto de vista da estrutura profissional existente
na freguesia do Santíssimo Sacramento. Um importante número de artífices, 227 no
total, permite-nos destacar a manutenção de áreas oficinais e serviços significativos
para a vida da comunidade. A nível oficinal, destacamos a alfaiataria, a carpintaria, a
colchoaria, a cordoaria, a correaria, a olaria, a ourivesaria, a padaria, a cantaria e
trabalho de pedreiro, a sapa-
taria, a tanoaria e a tipografia,
para além de uma tradição de
trabalho em metal, que congre-
ga os artífices ligados à fundi-
ção, às ferragens de animais,
torneiros, serralheiros e funi-
leiros (alguns dos quais estive-
ram na Exposição Alcobacen-
se de 1906), com o maior nú-
mero de profissionais [Fig. 20].

Em 1909, a população de
Alcobaça aumentara, tanto na
Vila como nas freguesias rurais,
a agricultura progredia. Dera-
se o «ressurgimento da indús-
tria», dado que só na Vila vivi-
am 11 industriais e 32 empre-
gados de fábricas. O comércio
ampliara-se, existindo 47 co-
merciantes instalados além de
53 caixeiros ou empregados no
comércio. O bem-estar da po-
pulação pode aquilatar-se a
partir do número de criados de
servir – 242, numa povoação
em que muitas mulheres eram
donas de casa ou de «serviço
doméstico», num total de 548, numa população registada de 2.486 indivíduos, repartida
por 546 fogos, sendo 513 os fogos permanentes. Desde 1878, a população crescera
quase mil indivíduos, sendo em 1909 a média por fogo de 4,32 indivíduos. O aro urbano da
Vila aumentava com novos bairros e habitações que contrastavam, segundo, o presidente
da Liga Nacional de Instrução de Alcobaça, com “os poucos prédios que ainda” restavam
“intactos da época fradesca”. Respirava-se prosperidade e independência e até sinais de
diminuição do analfabetismo, que atingia 44,2% da população contra 79% do país.

Emergindo do último quartel do século XIX, mas afirmando-se notoriamente no
século XX, o surto industrial de Alcobaça e do seu concelho revela-se diferente das

Fig. 21 – Oficina de torneiro. Inícios do século XX. DGPC -
Mosteiro de Alcobaça. Arquivo Documental da Casa de

Manuel Vieira Natividade: CMVN-FOT 0141 DIG.
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escassas tendências que o caracterizara no século XIX. A questão da inovação im-
põe-se em diversos sectores fabris e mesmo na grande indústria. A agricultura
alcobacence procura conquistar um lugar no país industrial, procedendo-se à forma-
ção de nichos de produtos agro-industriais no concelho, como foram os vinhos, as
aguardentes, os azeites, a conservação e a embalagem de frutas e legumes. Os recur-
sos florestais são também objecto de interesse industrial, não só no campo da serra-
ção de madeiras, mas do aproveitamento das resinas e a sua transformação industrial,
exercendo pressão sobre os antigos processos da sua obtenção em fornos de pez,
disseminados pela mancha florestal e tão mal estudados ainda no Pinhal de Leiria,
embora em vias de extinção.

O volume dos processos industriais e outros documentos dos arquivos públi-
cos consultados alertam-nos para aspectos interessantes da industrialização
novecentista da Alcobaça que chegaram até nós tornando-se uma característica
da época em estudo: a especialização de interessantes sectores industriais, marcada
pela exigência da qualidade, da originalidade, da pequena ou média escala, dos
nichos de mercado específicos, da eclosão da marca registada, do preço mais
competitivo e da internacionalização da produção. Estes dois últimos pontos são
essenciais para compreender este novo ciclo, marcado pela eclosão internacional
dos grandes armazéns de venda directa ao público e do esboço da sociedade de
consumo, sobretudo nos EUA, independentemente dos quantitativos de exporta-
ção, pois o que estava em causa – como aconteceu com a louça de Bordado
Pinheiro fabricada nas Caldas da Rainha – era o foco na artificialização do con-
sumo, como apontara Jaime Batalha Reis.

A indústria alcobacense no século XX beneficia por outro lado do processo geral
da maior industrialização do distrito de Leiria que se reflete no concelho de Alcobaça,
por via dos centros industriais das Caldas (faianças), da Marinha Grande (vidros), de
Pombal (resinagem). Por outro lado, o impulso da industrialização do vinho, aguarden-
tes e azeites que se verificara nos distritos de Santarém e Lisboa (Torres Vedras)
também influem ao lado da experiência conquistada pelos agrónomos alcobacenses
nos certames industriais do fim do século, para o surto dos azeites e vinhos de marca,
que se salientaram em exposições internacionais, e para o papel que a destilaria vai
ocupar na história dos seus vinhos.

Estas indústrias foram uma constante na 1.ª República e durante o Estado Novo.
Em 1979, quando se propôs o Plano Geral de Urbanização da Vila de Alcobaça,
identificou-se Alcobaça e Valado dos Frades (outrora ligado aos Coutos) como um
dos seis núcleos industriais da região que se constituíra com base nos produtos da
indústria alimentar, da faiança e porcelana, dos vidros e dos têxteis. Nesta data exis-
tiam na Vila seis grandes unidades fabris – a cerâmica de Raul da Bernarda, a Olaria,
a Crisal, a Abadia, a Cerâmica Alcoa e a Eobal – Empresa de Extracção de Óleos de
Bagaço de Alcobaça (activa entre 1968 e 1993), embora dispersas pelo tecido urbano,
nunca formando uma zona industrial ou formalizando-se na criação de um parque
industrial, que fora uma invenção britânica de 1896 (Hudson, 1983:5). Além disso a
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indústria na Vila caracteriza-se pela sua implantação junto aos rios, coexistindo com a
habitação e o comércio (Tainha, Moreira & Gouveia, 1979:13-14).

Contudo, para além da vila e de Valado dos Frades (freguesia integrada no con-
celho da Nazaré), que os alcobacences reivindicavam para o aro concelhio, criaram-
se nichos industriais nas freguesias dos antigos coutos, como Pataias, Benedita,
Aljubarrota, além de Martingança. Em Valado dos Frades instalaram-se importantes
fábricas de faiança e porcelana, cuja história anda indissoluvelmente ligada à cerâmi-
ca alcobacense. Em Pataias foi a vez da indústria do vidro, partilhando com Martingança
um papel significativo nas indústrias vidreira e de resinagem. Benedita, para além de
uma importante fábrica de curtumes, activa de 1898 a 2002, especializou-se na sapa-
taria e na cutelaria.

A realidade observada pelos autores do plano de urbanização de 1979 estava
contudo a mudar quer pelo encerramento das grandes indústrias na Vila ou a sua
transferência para outras localidades do concelho (como aconteceu com a Crisal que
abandona a sua presença junto ao Alcoa para se fixar no Casal da Areia, em 1986,
onde actualmente se encontra), quer pela resolução nacional de viragem de página da
economia portuguesa centrada na África colonial, com a adesão de Portugal à Comu-
nidade Económica Europeia a curto prazo. Seis anos depois do plano de urbanização,
Portugal passa a integrar a Comunidade Europeia (1986) e em Alcobaça assiste-se
também ao encerramento de unidades fabris que não se reconverteram ou restabele-
ceram de acordo com os novos padrões industriais da Adesão. A desindustrialização
chegava a indústrias que tinham sido altamente protegidas pelo Estado Novo, como
fora o caso da Fiação e Tecidos de Fervença, comercialmente implantada no merca-
do colonial africano, até à independência das possessões portuguesas no pós 25 de
Abril de 1974. A Adesão atingia também quem não tinha capacidade de se adaptar à
agenda ambiental europeia.

A industrialização do século XX, sobretudo depois da Grande Guerra de 1914-
1918, fora marcada pelo surto de novas indústrias, outros sectores líderes, agora liga-
dos à química e à electricidade, que de alguma forma interferem, a dado momento, na
estrutura técnica das indústrias que se constituíram durante este período, nomeada-
mente pela importância que adquiriram os laboratórios industriais, pela introdução de
tecnologias assentes na electricidade (fornos eléctricos de cerâmica, por exemplo),
pelo papel assumido pelas matérias-primas básicas (ar, água, produtos agrícolas, resi-
nas) e pelo maior aproveitamento dos subprodutos industriais (como o bagaço da
azeitona para o fabrico de óleos industriais).

Depois da fase das centrais de serviço particular, com o contributo da pequena
hidroeléctrica da confluência do Alcoa e do Baça (activa entre 1905-1931), da Cen-
tral Eléctrica da Companhia de Fiação e Tecidos (activa entre 1926-1936) e da Ali-
mentícia (activa entre 1937-1941), há que considerar o papel que o Município de
Alcobaça teve na produção de electricidade a partir de 1919. Com uma potência
instalada de 68 kW, o Município manteve-se também como produtora até 1941, em
que ficou como reserva. Uma linha de distribuição de electricidade chegou a Alcobaça
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a partir da Empresa Mineira do Lena, desde 1941 até 1948, por este facto, a realidade
energética do concelho inicia uma mudança significativa. O fornecimento deveu-se à
Central Eléctrica de Porto de Mós, pertencente ao Lena (Brandão, 2016:112-117), mas
tardou a distribuição prevista desde 1933. Entretanto, em 1948, a distribuição é garantida
pela Sociedade Eléctrica do Oeste, L.ª (SOEL), a partir das Caldas da Rainha (activa
entre 1948-1951). A partir de 1951, depois da construção da Central de Castelo de Bode,
a energia passa a ser distribuída pelas Companhias Reunidas de Gás e Electricidade (CRGE).

No concelho houve também uma empresa industrial fornecedora e distribuidora de
electricidade, a Empresa Vidreira de Pataias. A sua central encontrava-se montada em
1942 e entre 1943 e 1949 passa também a distribuidora (37 kW de potência). A partir de
então recebe electricidade da SEOL. Refira-se ainda a Comissão de Iniciativa de S.
Martinho do Porto (mais tarde Junta de Turismo) como fornecedora e distribuidora de
energia eléctrica. A central desta Comissão iniciou o seu serviço em 7 de Outubro de
1928 (64 kW de potência máxima), mantendo a actividade de produção até começar a
receber a energia da Central de Porto de Mós (1944-1948), da SEOL (1948-1951) e da
CRGE. A partir de 1951, à medida que a distribuição de energia eléctrica se expande na
rede concelhia, passa a estar garantido tanto o serviço público de iluminação e serviços,
como de abastecimento de corrente eléctrica às fábricas do concelho, bem como para o
serviço privado da população urbana e, gradualmente das freguesias rurais.

Tendo em atenção as quatro principais especializações de Alcobaça – indústria
alimentar, vinhos e bebidas; cerâmica, faiança e porcelana; cristalaria e resinagem –,
vamos analisar alguns tópicos essenciais destes importantes sectores.

2.1 Indústria alimentar, vinhos e bebidas

Kenneth Hudson chamou a atenção para o significado que assumiu, durante a
segunda industrialização, a indústria de alimentação, não apenas no que se refere à
sua relação com a produção, como ao seu processamento e produção industrial
(Hudson, 1983:14-27). As mudanças não se operam apenas na nova geração desta
indústria, reflectiram-se também na indústria de bebidas (cervejas, vinhos, licores,
engarrafamento de águas). No caso português os vinhos tiveram um significado muito
especial na economia industrial, dado que Portugal consegue colocar no mercado
internacional os seus vinhos, com a eficácia reconhecida, depois das exposições de
Londres de 1874, de Berlim de 1888 e de Paris de 1889 (Custódio, 2020b). Durante
esta fase da industrialização, os países da Europa meridional rompem com o monopó-
lio hegemónico da Europa setentrional no campo industrial e afirmam-se pela nature-
za da diversidade dos seus produtos agro-alimentares em rota de industrialização,
como foi o caso dos azeites da Itália.

Emergindo da actividade agrícola, a adega vinícola do Olival Novo, pertencente a
José Eduardo Raposo de Magalhães (1844-1942), iniciara no último quartel do século
XIX uma acentuada mudança de estatuto económico, evoluindo para uma das primi-
tivas indústrias agrícolas da região alcobacense, que teve no vinho de marca um dos
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mais interessantes exemplares na história dos vinhos portugueses. A introdução de
maquinaria e técnicas de fabrico mais avançadas (recorrendo inclusive a aparelhos a
vapor), sem perda de qualidade dos vinhos produzidos, num casamento eficaz entre
vinicultura e viticultura, afirmaram-se no contexto de uma fase de afirmação do vinho
enquanto uma das originalidades da agro-indústria do país. Em 1900, num estudo que
foi publicado em francês para a Exposição Universal de Paris de 1900, Cincinato da
Costa fazia justiça à categoria de vinhos que saiam das caves de José Eduardo Rapo-
so de Magalhães, um dos viticultores que havia combatido a filoxera e que levava a
sério a modernização da tecnologia do vinho (Costa, 1900:398).

Na sua esteira, outros agricultores de Alcobaça, transformaram as suas adegas em
autênticas unidades fabris de vinhos, de grande escala, fundando como outros grandes
agricultores da época, entre 1874 e 1920, a moderna indústria de vinhos e licores do
país. No caso de Alcobaça, os nomes de Aníbal Monteiro, José Pereira da Silva Rino,
Joaquim Antunes, Narciso Monteiro, Sucessores, José Emílio Raposo Magalhães, Hipólito
Goucha e C.ª, Carlos Campeão, Ld.ª, Oliva Monteiro estão entre eles. Cresce um orgu-
lho em relação aos vinhos da região e à diversidade de licores, dado que eram premiados
no estrangeiro, no país e em Alcobaça, neste caso como aconteceu na Exposição de
Frutos de 1919, realizada no Mosteiro. Os lagares de vinho tornam-se autênticos mode-
los da viticultura, muitos deles com as suas destilarias contínuas a vapor. O lagar e a
adega de José da Silva Rino, na Quinta Nova, com as suas quatro prensas, três adegas
(27 tonéis e 7 cubas), casa da destilação e gerador era um dos maiores empreendimen-
tos do concelho em 1907, que se amplia com a Adega Nova de 191673.

Mas estes empresários agro-industriais eram a excepção74. A regra da região de
Alcobaça era a vinicultura e a viticultura de rotina tradicional. Em 1921 estavam
inscritos na Administração do Concelho de Alcobaça, 303 lagares de vinho, corres-
pondentes apenas a nove freguesias onde eram praticadas, na generalidade, os pro-
cessos ancestrais, correspondentes a um consumo de vinho pouco exigente e onde a
enologia era rara. Nem todos os vinhos, contudo, sofriam a aguardentação. Dos 84
alambiques do concelho, também registados nesta época, quase todos eram intermi-
tentes, como tinham sido desde a Idade Média (Natividade, 2016:98). Ainda que as
regiões, tanto estremenha como ribatejana, tivessem sido inovadoras na invenção e
introdução da destilaria contínua a vapor, essencial para a produção de aguardentes e
para uma articulação vertical com a produção de vinhos, vinhos generosos e licores,
Alcobaça não atingira ainda o profundo significado industrial desta nova indústria,
com excepção de Raposo Magalhães que introduzira a destilação continua cerca de
188475 e João de Oliva Monteiro (1903-1949) que aderiu, igualmente, ao significado
que a destilação de vinhos passou a ter na adega vinícola e no fabrico de bebidas

73 A planta da adega e uma fotografia da Adega Nova podem ver-se no Museu do Vinho de Alcobaça.
74 Respigamos outras informações sobre fábricas de origem oitocentista no território através de catálogos
de exposições industriais, portuguesas e estrangeiras. Muito pouco apuramos.
75 O aparelho de destilação contínuo fora construído por Henriques, Irmão, Rua do Arsenal, Lisboa.
AHME – Proc.º Instituto da Vinha e do Vinho. Cota - PT:ACE_ DRELVT_DSIRG_001_09051.
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alcoólicas76. [Fig. 22] Repara-se que, os inquéritos industriais de 1881 e de 1890
apontam para a moderna destilação de vinhos e aguardentes de Alcobaça, antes do
seu período áureo. No Museu do Vinho de Alcobaça existe um aparelho de destilação
contínuo que constitui o único exemplar preservado da Junta Nacional dos Vinhos,
datado de 1973, do tempo do Estado Novo. A sua construção fez jus também à inicia-
tiva pioneira de Raposo Magalhães, embora este aparelho mais recente seja de outra
casa construtora, da FAS – Francisco António da Silva, de Torres Vedras.

Ainda que a região de Alcobaça estivesse indissoluvelmente ligada ao histórico
da indústria do azeite, da Idade Média ao Antigo Regime, o lagar de azeite alcobacense
dos finais de oitocentos e da primeiro quartel do século XX mantinha-se preso às
tecnologias da Antiguidade (prensas de varas e tracção animal) e da Idade Média
(lagares hidráulicos), ainda que adaptadas às lógicas dos mercados interno e externo
que evoluíram entre a época medieva e a racionalidade do iluminismo setecentista
(Custódio & Marques, 2021). Dos 50 lagares do concelho registados por Joaquim
Vieira Natividade em 1922, só havia um do sistema Veraci (tecnologia italiana moto-
rizada introduzida nos finais do século XIX em Portugal) e apenas dois tinham introdu-
zido motores de combustão interna77. Mas segundo ele próprio afirma, “os lagares de

Fig. 22 – Projecto de Ampliação da Destilaria Contínua de Vinhos da Ex.ma Snrª D. Adélia Remígio
Monteiro, para João d'Oliva Monteiro, de que ele é arrendatário, sita na R. Dr. Brilhante, em
Alcobaça. Esc.: 1:100. [1944]. Proc.º João Aníbal Campos e Silva d'Oliva Monteiro. AHME -
PT:ACE_ DRELVT_DSIRG_001_09352. Trata-se da montagem de um aparelho de destilação

contínua, composto de caldeiras, coluna de 18 polegadas, esquentador e condensador.

76 AHME – Proc.º João Aníbal Campos e Silva d’Oliva Monteiro. Destilaria de bagaço de uva. Cota -
PT:ACE_ DRELVT_DSIRG_001_09352. Oliva Monteiro tornou-se um importante industrial de vi-
nhos, fundando a SVENA – Sociedade de Vinhos Espumantes Naturais de Alcobaça, fundada em 1942.
77 Dominava a moagem com engenhos de galgas de tracção animal, dois lagares hidráulicos (em Chiqueda-
Aljubarrota e Alqueidão-Cós). Os dois moinhos Veraci pertenciam ao lagar industrial de Casal do Rei, com
motores de combustão interna. O lagar da Quinta da Cabecinha apenas substituíra o motor tradicional do
moinho por um outro artificial.
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hoje, com algumas excepções (…), nada oferecem de interessante.” (Natividade,
2016:103). Alguma evolução técnica ocorrera entretanto, motivando a substituição
das antigas varas por prensas manuais ou hidráulicas78, mas dominava o trabalho
manual do lagareiro e seus empregados auxiliares. A máquina a vapor ou os motores
de explosão mal entraram na vida agrícola desta época.

A modernização motriz do lagar de Casal do Rei (Aljubarrota) devera-se a Ma-
nuel Vieira Natividade, pai de Joaquim Vieira Natividade, cerca de 1887. Aliás, o lagar
industrializado em 1922 pertencia à viúva do arqueólogo-farmacêutico, Maria de Aju-
da G. Natividade, equipado com o sistema de moagem italiano (Veraci) e o de
prensagem italiano e francês (Calzoni e Mabille), além dos processos oriundos da
Toscânia e de Nápoles (tarefas móveis), remoendo os bagaços de segunda prensagem

para um melhor aproveitamento dos
subprodutos. Nele verificavam-se os
preceitos de higiene e de organiza-
ção industrial, postulados pelos
oleicultores agrónomos. No entanto,
Manuel Vieira Natividade introduzi-
ra um conceito novo. O azeite de
marca registada na esteira do que fi-
zera o historiador Alexandre Hercu-
lano (Custódio, 1998), com embala-
gens que convidavam ao consumo
[Fig. 23], interno e externo.

A Natividade & C.ª, activa en-
tre 1887 e 1947, é um caso interes-
sante de uma pequena empresa fa-
miliar que pode ajudar-nos a compre-

ender a realidade industrial
de Alcobaça, deste período
[Fig. 24]. Para além de fa-
bricar azeite de tipo italiano
de duas qualidades era uma
pequena unidade fabril de
conservas de fruta pelo mé-
todo de Appert. Preparavam-
-se também compotas, ge-
leias. A relação da empresa
com a área de pomar do con-
celho, permitiu-lhe integrar no

78 O autor refere prensas fabricadas em Pernes e no Tramagal. As últimas referem-se à fábrica metalomecânica
de Duarte Ferreira, que se especializou no sector de equipamento industrial para lagares.

Fig. 23 – Rótulo do Azeite Natividade, Tipo n.º 1.
Natividade & C.ª, Alcobaça. DGPC - Mosteiro de

Alcobaça. Arquivo Documental Casa de Manuel Vieira
Natividade: CMVN-FOT.

Fig. 24 – Projecto de modificação do alçado da fabrica de doces e
conservas de fructas de Natividade & C.ª de Alcobaça. Sem data.

Sem assinatura. DGPC - Mosteiro de Alcobaça. Arquivo Documen-
tal Casa de Manuel Vieira Natividade: CMVN-Doc. 00322..
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processo fabril, a comercialização de fruta seca, racionalmente embalada em caixas,
tendo sempre como horizonte a exportação frutícola, aprimorada no pomar.

O número de operários era diminuto, envolvendo a família do proprietário, e a
mecanização restrita, dominando a manipulação dos produtos. A experiência farma-
cêutica e a formação académica em Medicina de Vieira Natividade [Ver Fig. 3 na
pág. 1091 deste livro] permitiram-lhe conceber uma relação original entre o receituá-
rio culinário tradicional de uma gama de frutos, património colectivo das zonas rurais
de Alcobaça e a sua transformação em produtos industriais (conservas de fruto em-
baladas em lata ou vidro), de confeitaria (marmeladas, geleias, compotas) e de co-
mércio (frutas secas). As máquinas eram necessárias para a embalagem moderna de
longa duração, pelo processo de cozimento e vazio, utilizando os preceitos higiénicos
desenvolvidos por Nicolas Appert (1749-1941), muito usados em Portugal neste perí-
odo, especialmente na indústria de
conservas de peixe. A unidade fabril
que se estabeleceu na proximidade
do Mosteiro de Alcobaça, no Rossio,
orgulhava-se de ser a vapor e tinha
três oficinas. O vapor era necessário
para o fabrico das conservas em
autoclave, um recipiente à pressão a
vapor. As máquinas da casa das te-
souras e da latoaria precisavam de
um motor. É provável que inicialmen-
te fosse a vapor. Antes de 1918 fora
substituído por um motor de combus-
tão interna a gasolina. As embalagens,
a publicidade e o papel timbrado da
firma reproduziam esse orgulho de
pertencer à era industrial79.

O maior significado da Natividade
& C.ª foi a combinação entre a produ-
ção de frutos e a sua industrialização,
convocando a ruralidade dos pomares
para o mercado industrial, aspecto que,
aliás, Ignacio Garcia Pereda conseguiu
captar recentemente (Pereda, 2018:31-
-38). Este feliz casamento deu origem
a um sector da indústria alimentar, de
marca registada com uma apresenta-

79 Conhece-se a planta fabril e fotografias da Natividade & C.ª, publicada por outros autores (Pereda,
2018:41-42).

Fig. 25 – Cartaz Publicitário das Fructas de Natividade
& C.ª. Fornecedores da Casa Real. Desenho de Brusco.
Litografia A Editora. Cerca de 1910. DGPC - Mosteiro

de Alcobaça. Arquivo Documental Casa de Manuel
Vieira Natividade: CMVN-Doc. 00165.
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ção inovadora dos seus produtos, onde indústria e design se conjugam, sem esquecer a sua
promoção artística. Diversos artistas da época foram convidados para ilustrar cartazes
publicitários que são obras de arte da publicidade [Fig. 25]. Manuel Vieira Natividade era
uma personalidade especial, que marcou o seu tempo, como historiador, arqueólogo e
intelectual: incorpora na indústria e no comércio o imaginário do Mosteiro e dos monges
bernardos, num apelo republicano e nacional à salvaguarda dos valores do património
artístico e arquitectónico, pertenças do génio do lugar alcobacense.

O lema da firma – «Querer é Vencer» – com a imagem de um camponês a sachar,
aplica-se curiosamente ao modo como muitos industriais de Alcobaça se relacionaram
com a indústria – manifestando uma atitude de inter-relação com a realidade económica
local e uma estima pela criatividade, inovação e originalidade. Enquanto figura pública
da época, Manuel Vieira Natividade era também a aura de uma tertúlia onde desfilavam
outros industriais da antiga Vila que naturalmente foram influenciados pelas suas con-
cepções económicas e sociais e as aplicaram nas suas distintas empresas.

A preferência dada pela Natividade e C.ª ao trabalho feminino explica-se tam-
bém pelo espírito republicano e pelo lugar que a mulher do povo veio a adquirir na vida
económica e social da época, embora o seu trabalho continuasse a ser remunerado
abaixo dos salários dos homens. Nas fotografias conhecidas daquele tempo, o traço
rural da trabalhadora da Natividade & C.ª talvez indicie já a preocupação de valorização
do trabalho da mulher campesina e a necessidade do seu reconhecimento profissional,
abrindo-lhe novas portas na economia do país. Havia ainda uma intenção social inova-
dora. Mas a valorização implicava escola e formação. É sabido que, em 1925, surgiu a
Escola Agronómica Feminina de Alcobaça, uma luta na qual esteve envolvido Manuel
Vieira Natividade até 1918, sendo continuada pelo filho, Joaquim Vieira Natividade.

A fábrica de Carlos Campeão, Ld.ª, fundada em 1917, também contratou mulhe-
res para o fabrico de farinhas lácteas, leite condensado, preparação de frutas, além de
vinhos e licores. Carlos Campeão, tal como Natividade, foi um farmacêutico de
Alcobaça. As farmácias no século XIX e XX, eram autênticos laboratórios de mani-
pulação de produtos naturais de química orgânica, tais como seiva de pinheiro, a no-
gueira, as barbas de milho. Na exposição alcobacense de 1906, Carlos Campeão
expôs produtos farmacêuticos, entre os quais pós dentífricos e uma «Kola coca»
medicinal, congénere da Coca-Cola medicinal americana. Nessa altura apresentou
também uma farinha láctea e um rum.

Uns anos depois, em 1917, Carlos Campeão forma uma sociedade com mais dois
alcobacenses, Elias de Matos Branco e José Emílio Raposo Magalhães. Esta socie-
dade adquire por volta de 1918, os bens que tinham pertencido a Joaquim Araújo
Guimarães, o palacete Júlio Biel e a central da confluência dos rios. Neste espaço,
com sede na Rua Araújo Guimarães, vai nascer a Alimentícia, Ld.ª, depois de uma
série de mudanças da razão social da firma até 193280. A sua especialização era a

80 Desde a escritura de 17 de Abril de 1920 passou a haver apenas dois sócios, Carlos Pereira Campeão e
José Emílio Raposo Magalhães.
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farinha láctea, uma composição equilibrada de farinha de trigo, leite e açúcar destinada
à alimentação infantil, à semelhança do tipo destas farinhas que começaram a fabricar-
-se na Europa depois da sua inovação por Henri Nestlé (1814-1890), em 1867. Irá
comercializar-se com a marca Cister (1921) e obtém sucesso, atendendo à sua qualida-
de energética testada laboratorialmente, por Charles Lepierre. Seguindo as pisadas de
Natividade dedica-se ainda às conservas de frutos (Frutas Cister) e comercializa aguar-
dentes velhas (JEM), fabricadas pela família e sociedade dos Raposo Magalhães. Em
1950, a Alimentícia Ld.ª,
envolve-se no fabrico de
leite condensado, rebu-
çados e licores, nomea-
damente a «ginja de
Alcobaça», igualmente
de sucesso comercial.
Esteve activa, com este
nome, entre 1932 e 1985
[Fig. 26].

Carlos Pereira Cam-
peão forjou a sua própria
empresa: a Abadia de Al-
cobaça, Ld.ª. Passou os
seus interesses na fábri-
ca Alimentícia aos Rapo-
so Magalhães e envol-
veu-se no negócio de vi-
nhos e licores, centrado em aguardentes bagaceiras, gins, ginja, xaropes, então muito na
moda, fabricados em novas instalações, criando uma nova sociedade com um empresá-
rio de nome Mercedes. A Abadia, Ld.ª esteve activa de 1945 a meados de 1980.

Vivia-se o tempo do Estado Novo e esta experiência como outras suas contem-
porâneas integravam-se no modelo industrial autárcico, pois fabricavam-se produtos
nacionais para o mercado interno, evitando a saída de divisas para o estrangeiro, para
além da obtenção de protecção da política industrial do país. Para Alcobaça tratava-
se também de indústrias que punham em evidência empresários locais com sucesso.
A casa Carlos Campeão Ld.ª/Alimentícia Ld.ª, apenas com 18 operárias, era um
exemplo a seguir. Nada mais, nada menos do que três medalhas de ouro nas exposi-
ções de Sevilha (1929), Paris (1931) e Grande Exposição Industrial Portuguesa (Lis-
boa, 1932). Entretanto, em 1946, a Alimentícia encontra-se apenas nas mãos dos dois
irmãos José e João Emílio Raposo Magalhães, que haviam atingido uma relevância
acentuada no universo dos empresários do país. A Abadia era outro exemplo, com uma
dimensão um pouco maior, como cerca de 30 operários, maioritariamente mulheres.

José Emílio Raposo de Magalhães (1883-1974), filho do viticultor da Quinta
do Olival, inicia a partir da Alimentícia e de uma empresa familiar constituída em

Fig. 26 – Cartaz Publicitário dos Licores "Cister" de Carlos Pereira
Campeão, Alcobaça. CMA - Museu do Vinho.
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192281, uma carreira de industrial fulminante, primeiro, relacionada com o fornecimento
de electricidade pública a partir da central da confluência dos rios, entre 1919 e 1934,
depois pela sua participação na Alimentícia, Ld.ª, que evolui para uma sociedade famili-
ar e, em 1944, empenhando-se na fundação da Crisal – Indústria de Cristais de Alcobaça.
Grande proprietário e capitalista alcobacense, com capitais provenientes da agricultura,
da vinicultura e da indústria consegue adquirir, por trespasse, a Casa Bancária de António
do Couto e Silva, em Alcobaça, a 10 de Maio de 192982. Apenas treze anos foram
necessários, com o capital de 200 contos e o seu património, para constituir o Banco
Raposo Magalhães (1942) durante a II Grande Guerra 83. Antes da criação do Banco
havia já alargado os seus negócios, adquirindo outras casas bancárias, nas Caldas da
Rainha (Carlos Saudade e Silva e M. A. Martins Pereira), de Leiria (Casa Brites &
Esteves, Ldª) e de Torres Vedras (Joaquim Machada & C.ª).

O novo Banco de estrutura familiar, com o capital inicial de 5000 contos, teve
várias filiais na região (Bombarral, Caldas da Rainha, Leiria, Marinha Grande, Vila
Nova de Ourém e Rio Maior). Manteve-se activo até 1965 vindo a integrar-se no
Banco Português do Atlântico, depois de vários aumentos de capital – 20.000 contos,
em 1955 e 40.000 contos em 1960. Numa época de grande concentração de capital e
no tempo em que os bancos animavam o industrialismo do Estado Novo, o Banco
Português do Atlântico implantou-se na região Oeste do país, tendo como base o
património constituído por este empresário capitalista de Alcobaça.

2.2 Cerâmica, faiança e porcelana

José Queirós (1856-1920), pioneiro dos estudos cerâmicos em Portugal, não foi
indiferente à tradição cerâmica e às origens oitocentistas das faianças de Alcobaça,
quando publicou a sua Cerâmica Portuguesa, em 1907 (Queirós, 1987:154). Liga a
primeira ao “monumental mosteiro” de Cister, onde existiam e se formaram oleiros,
no corpo oficinal daquela casa, que irão reproduzir no barro as tendências da arte
cerâmica de cunho religioso, mas também à olaria utilitária usada no mosteiro e,
quiçá, na Vila, entre 1514 e 1834, ou ainda a cerâmica comum para construção,
necessariamente fabricada em fornos mais ou menos primitivos. José Queirós data
a escultura de barro da Abadia do século XVI (Queirós, 1987:154,234-235), tam-
bém pintada e vidrada, que recentemente foi objecto de um doutoramento (Moura,
2006). José Queirós atendeu às tendências laicas gravadas na faiança oitocentista
por artísticas que migraram de Coimbra para Alcobaça, como José dos Reis (†1898),
trazendo a influência do centro coimbrão para a louça ordinária e fina, também
estampilhada, usando o barro branco da localidade, identificado por Charles Lepierre,
em 1912.

81 Denominada, José Eduardo R. de Magalhães, Ld.ª, com sede em Alcobaça. Cf. escritura notarial do
cartório de Alberto Henriques Vila Nova. AHME – PT:ACE_ DRELVT_DSIRG_001_09185.
82 Esta casa bancária fora fundada antes de 1925, com 80 contos de capital.
83 Cf. Diário do Governo, II.ª Série, 27 de Julho de 1942.
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E se bem que o Mosteiro de Alcobaça tenha tido o seu forno, como seria natural
por ser comum no modelo organizativo de Cister, o assunto não deve preocupar os
investigadores para além da mera curiosidade arqueológica. Os bernardos tinham
capacidade para comprar louça nos principais centros de fabrico e de pagar a oleiros
para exercerem o ofício na olaria do mosteiro. O que aconteceu a seguir à sua extinção
é que marcou a história cerâmica de Alcobaça, quer pela aposta na faiança artística,
quer pela procura de novos materiais cerâmicos como a porcelana (concorrendo com
a Vista Alegre) ou de grés, para exprimirem o espírito industrial que os animava.

Esta génese da cerâmica de Alcobaça do século XX, essencial para compreensão
da sua pintura artística e da tecnologia que lhe é inerente, dominada durante meio século
pelo tipo de fornos de Coimbra, que João da Bernarda correctamente identificou, cons-
titui um elemento nuclear da sua especialização e da sua história. Inicialmente pela mão
de Francisco Ferreira, na unidade fabril que iniciou o mundo cerâmico de Alcobaça, sob
a direcção de Manuel Ferreira da Bernarda, Júnior († 1941). Nos fundamentos dos primei-
ros escritos sobre a cerâmica alcobacense encontra-se a colecção de Manuel Vieira Na-
tividade que, por aqueles anos, também dava notícia do dinamismo oleiro em Alcobaça e
publicava peças da sua colecção (Natividade, 1906:61-62). Além disso, diversas interven-
ções arqueológicas têm revelado a existência de artefactos com a designação «Alcobaça».
Por outro lado, na toponímia da antiga Vila «ponte da olaria» e «rua da olaria» encontram-
-se em documentos de arquivo do século XVIII e XIX (Sampaio, 2020:1).

A localização de Alcobaça numa região de barros de grande variedade de colora-
ções e pigmentos, num vértice geográfico a que pertencem os centros cerâmicos das
Caldas da Rainha, do Juncal (onde se estabeleceu uma manufactura régia pombalina,
encerrada em 1876) e da Marinha Grande, estimulou o dinamismo cerâmico
alcobacense e a sua especialização. O acolhimento das correntes artísticas que des-
ceram de Coimbra ou subiram de Lisboa, entre a Beira e a Estremadura, aclimatou-se
entre os industriais e os artistas que trabalhavam nas cerâmicas locais, mostrando
uma convergência estilística própria de um centro cultural moldado por correntes
intelectuais que aportaram a Alcobaça desde o tempo de Manuel Vieira Natividade.
Há na produção alcobacense estética decorativa, fantasia e design. E se as tradições
barristas são menores, há pelo menos uma linhagem a partir de um eixo central mode-
lado pelas influências coimbrãs, e uma capacidade para a apreensão de correntes
artísticas que fizeram moda, desde o movimento Art Deco até aos diferentes moder-
nismos. Durante o século XX a especialização decorativa da faiança alcobacense
recebe o contributo de artistas autodidatas ou formados em escolas de belas artes.

Contudo é necessário repetir o que José da Bernarda refere em Loiça de
Alcobaça – “a faiança de Alcobaça é um caso tardio da cerâmica portuguesa do
último quartel do século XIX” (Bernarda, 2001:9). Ora isto é uma realidade in-
sofismável. A sua linhagem é coimbrã, ponto final. A sua evolução no século XX é já
outra coisa e deveu-se à conjugação de muitos factores de natureza social e técnica e
ao movimento de procura e criatividade locais, que envolveu gente de Alcobaça inte-
ressada em desenvolver o potencial técnico e empresarial posto em movimento na
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formação de uma especialização que transcende a fábrica da Ponte de D. Elias,
fundada por Manuel Ferreira da Bernarda (activa 1900-1920).

Mas a faiança artística que justifica o Núcleo Museológico, junto às ruínas da
mais antiga fábrica do estilo coimbrão da cerâmica alcobacense novecentista, não
pode ocultar a tradição oleira e de cerâmica de construção dos séculos XIX e XX.
Com os barros da Pederneira, Areal e Valado, fabricavam-se em oito pequenas unida-
des fabris, cerâmica de construção em 1912, assim como na Cruz da Légua (Lepierre,
1912:193-194). No ramo da olaria comum fabricava-se em Pataias louça preta (dois
fornos) e na Cruz da Légua, faiança e louça comum. Os barreiros mais conhecidos
eram os do Outeiro da Vestiaria, de Roda (Alcobaça), e de Relva, em Maiorga. Cruz
da Légua que ficou ligada a outro concelho é, no século XX, um dos maiores centros
de fabrico de cerâmica de construção. Quanto a Alcobaça, para além das fábricas de
Vale do Amieiro (Empresa de Cerâmica de Alcobaça) e da Rua Frei Fortunato (Cerâ-
mica Alcoa), há que assinalar mais dez unidades disseminadas pelo concelho: Alfeizerão,
Pataias (4), Turquel, Riba Fria, Alpedriz, Cela Velha e Quinta da Mata.

Duas tendências fabris definiram-se durante o século XX na cerâmica do conce-
lho de Alcobaça, com a Vila à cabeça, mas integrando Valado dos Frades, como
pertença territorial dos antigos coutos. A primeira, foi o boom da faiança artística e a
introdução do fabrico da porcelana. A segunda, foi a criação de unidades fabris de
cerâmica de construção de maior dimensão com a capacidade de abastecerem o
mercado local de tijolo e telha. Estas unidades mecanizam-se e contribuem para a
redução do número de fornos arcaicos deste ramo. Embora, o levantamento das uni-
dades de faiança tenha sido uma preocupação dos historiadores e antropólogos de
Alcobaça (Maria Augusta Trindade Ferreira, Manuel da Bernarda, João da Bernarda,
Jorge Sampaio, Alberto Guerreiro), o mesmo não acontece com as unidades de cerâ-
mica de construção, cujo levantamento e identificação apenas foi possível através dos
Índices de Produção Industrial da Associação Industrial Portuguesa.

Ainda assim, resolvemos apresentar o gráfico da página seguinte para mostrar o
que afirmamos. No caso da cerâmica de construção o movimento fundacional é menor,
e a tendência explica-se quer pela maior mecanização do sector, como pela proximidade
de centros de produção capazes de responderem às necessidades da construção concelhia.

Com a criação da Empresa Cerâmica de Alcobaça, em 1921, assiste-se à indus-
trialização do sector de cerâmica comum. Esta fábrica localizada no Vale do Amieiro
(Cós) destinava-se a material de construção cerâmico e de madeira e foi montada para
funcionar com maquinismos movidos a vapor. Nela produziu-se um modelo de telha de
marselha da fábrica (telha «Perfeição»), para além do modelo importado da telha «Lino»,
devido ao desenho de Raul Lino84. Pouco se sabe mais desta empresa a requerer tam-
bém um estudo, dado que envolveu na sua criação um dos filhos de Manuel Vieira
Natividade – António Natividade – que se associou com Fernando Alípio Carneiro de Sá

84 Em Lisboa, a empresa J. Lino, com fábrica em Telheiras, produzira uma telha «Lino». Conhece-se o
desenho desta telha, mas quanto à de Alcobaça não foi possível apurar se era a mesma (Henriques, 1990).
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e Alberto Rodrigues Aurélio85. Uma outra, a Cerâmica Alcoa, Ld.ª também enveredou
pela mecanização dos seus produtos e montou, segundo observámos, um forno pré-
-Hoffman com grande chaminé de tiragem, em tijolo. Localiza-se junto ao Bairro Hipólito,
e surgiu em 1944, mas devido à contestação dos habitantes, acabou por se deslocalizar
para o concelho de Peniche, mantendo o mesmo nome.

O cerne da especialização cerâmica de Alcobaça centra-se na faiança e porce-
lana artísticas e no design criativo e industrial que se impôs ao longo do século XX,
cuja decoração foi dando notícia das tendências da moda ao longo de 100 anos. Ora
esta especialização cerâmica de Alcobaça, embora no início estivesse presa à peque-
na e média dimensão das unidades de faiança artística e utilitária, também acaba por
singrar no processo de industrialização novecentista, com as fábricas a crescerem em
dimensão (Olaria de Alcobaça, Elias & Paiva, Vestal, SPAL), a adotarem novos for-
nos intermitentes de chacota, tipo garrafa [Fig. 27] ou contínuos, adaptando-se às
características do mercado em crescimento, até a adesão de Portugal à CEE, em
1986, e mesmo depois do início do ciclo europeu da economia portuguesa.

E se é certo, que várias importantes empresas não subsistiram ao impacto da
crise dos anos 1970 e 1980 e da Adesão de Portugal à CEE, o sector das faianças

85 Empresa de Cerâmica de Alcobaça, Ld.ª: carta de apresentação e Catálogo dos produtos cerâmicos.
DGPC – Museu de Alcobaça. Arquivo Documental de Manuel Vieira Natividade.

Movimento fundacional de unidades de faiança e porcelana e de olaria e cerâmica
de construção no concelho de Alcobaça/Valados dos Frades, por década (1890-1990).

Fontes: Lepierre, 1912; Índice da Propriedade Industrial Portuguesa, 1955 e 1971: 447-472;
395-410; Sampaio, 2021 (levantamento integrado neste livro); Guerreiro, 2021
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Fig. 27 – Desenho do requerimento para a construção de forno de chacota (tipo garrafa) com a
capacidade total de 50 m3, para a Olaria de Alcobaça, Ld.ª. Esc.: 1:50. 26 de Agosto de 1948. Sem
assinatura. DGPC - Mosteiro de Alcobaça. Arquivo Documental Casa de Manuel Vieira Natividade:

CMVN-Doc. 00217.

manifestou resistência e continuidade, nos anos seguintes adaptando-se aos conceitos
industriais vigentes ou mesmo estabelecendo-se com afirmação e vigor, aspecto que
foi recentemente assinalado (Guerreiro, 2020-2021).

2.3 Cristalaria

A 30 km da Marinha Grande, Alcobaça também se tornou num dos mais impor-
tantes centros da cristalaria portuguesa. A influência da indústria vidreira da Marinha
Grande vinha de trás, desde a 2.ª metade do século XVIII, ainda do tempo das
manufacturas, pois a Real Fábrica de Vidros, restabelecida em 1769, constituía um
modelo de organização para os negociantes-industriais que geriam os têxteis de
Alcobaça. A proximidade do centro vidreiro marinhense e a circulação de técnicos foi
profícuo tanto para a indústria de cerâmica alcobacense como estimulou o surgimento
de fábricas de vidro no concelho. Afinal de contas tanto a cerâmica, como os vidrados
e o vidro, enquanto artes do fogo têm afinidades em comum.

O boom vidreiro da Marinha Grande dos finais do século XIX e da 1.ª metade do
XX pressionou as localidades e freguesias vizinhas, nomeadamente Martingança e
Pataias. Naquela altura, aumentou o consumo de vidros domésticos, de vidro de ilumi-
nação e de embalagem, além da vidraça que crescia. A cristalaria afirmou-se também
com o surgimento da Fábrica Nova da Marinha Grande, mais tarde conhecida por
IVIMA. A evolução tecnológica do fabrico contínuo da vidraça, todavia, determina o
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86 Neste estudo não é o lugar para inquirir sobre os métodos usados pelas empresas para enganar o
regulador, por via dos cartéis do vidro da época e luta dos operários contra tal situação. Deixamos este
aspecto para outra oportunidade. AHME - Empresa Vidreira de Pataias. Cota: PT:ACE_
DRELVT_DSIRG_001_08066. Ver também, Inácio, 2018: 27 e 33.
87 Entre as quais a Fábrica de garrafas «Estrela», localizada em Martingança (activa de 1917 –1977) e a
Fábrica do Moleirinho, para fabrico de candeeiros (activa 1977-1984). Tal como a Empresa de Pataias, a
de Martingança montou uma central eléctrica (potência de 32 kW), que funcionou entre 1932 e 1934
(Estatísticas Eléctricas de 1927-1950).

fecho das fábricas de vidraça e a sua concentração numa única unidade, na Covina,
em Santa Iria da Azóia, durante a década de 1940. O crescimento da indústria de
vinhos e bebidas pressiona o fabrico de garrafaria manual e depois as unidades que a
fabricam por processos semi-automáticos.

Os fornos vidreiros marinhenses eram consumidores da floresta da região, evoluin-
do para o tipo de fornos a gasogénio pela queima do combustível vegetal. O saber
técnico oficinal do fabrico de vidro manual, mão-de-obra especializada e a formação
de engenheiros vidreiros na região facilitou a concorrência industrial, convidando o
capital à montagem de fábricas nas proximidades da Marinha. Em Pataias, onde o
saber técnico estava associado à indústria caleira e aos materiais de construção, fun-
dou-se uma importante fábrica junto à Estação de Caminhos de Ferro do Oeste, em
1921. Destinava-se inicialmente à produção de vidraça. Tinha por detrás fabricantes
de cal e comerciantes pertencentes à família Manuel Serrano de Figueiredo (1918),
que se constituíram em sociedade, mudando o objecto social para garrafaria. Na ori-
gem da Empresa Vidreira de Pataias, Ld.ª, com o capital de 160 contos, está a firma
Serranos, Ld.ª (Inácio, 2018:15).

Esta fábrica chamou-se mais tarde «Fábrica de baixo» porque, entretanto, cons-
tituiu-se uma outra, junto à gare ferroviária denominada «Fábrica de cima», criada em
1924 pela firma Pereira & Pacheco. Entre os seus sócios incluíam-se membros da
Vidreira de Pataias. A criação da nova unidade ocorreu num período em que os inves-
tidores da Empresa se envolveram numa crise de gestão que somente se resolveu
quando uma e outra, próximas entre si, se fundiram numa única empresa. Outrossim
quando, a dado momento, surge no mesmo espaço ainda uma outra, a Vidreira de
Pataias de Roldão & Filhos (activa 1934-1950), a qual, por acordos entre ambas,
gerou um ambiente informal de convivência vidreira, numa indústria onde a concor-
rência era feroz. Esta foi uma das razões pela qual a Direcção Geral de Indústria,
confusa quanto à dimensão e questões da sociedade de 1924, foi obrigada a questio-
nar o estabelecimento fabril, dado que apenas uma unidade se encontrava com alvará.
Ficando também estupefacta quando, durante as vistorias à Empresa Vidreira de
Pataias, verificava que os operários e as máquinas eram partilhados em comum, com
o fito de aumentar ou diminuir a produção de garrafaria branca ou preta de acordo
com os interesses de ambas86.

Mas tanto as empresas de Pataias que conviveram em espaços contíguos e
laboração comum, como outras que se criaram na freguesia87 tiveram como objecto
social o tipo de produtos que fizeram da Marinha Grande a «capital do vidro». O
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objecto social podia até variar, saltando da-garrafaria para a frascaria e para as cha-
minés dos candeeiros de petróleo e destes de novo para a garrafaria e frascaria. A
inovação era mínima. Era fabrico em série, reprodução dos modelos e copiando o das
fábricas vizinhas. A Empresa Vidreira de Pataias dispunha de dois fornos de potes e
três centenas de trabalhadores a darmos crédito a notícias da imprensa, publicadas
durante a II Grande Guerra. Na realidade eram duas empresas a produzir. Foi autori-
zada a montar um forno de tanque, para aumentar a produção em massa e viabilizar a
exportação, quando o Mundo em guerra precisava de vidro de embalagem. Simulta-
neamente a produção aperfeiçoa-se pelos processos semi-automáticos, em geral, com
baixos salários. Contudo, a Vidreira de Pataias atingiu uma dimensão apreciável para
aquele tempo e montou central eléctrica, a energia do século. Desenvolveu ainda uma
política social para os trabalhadores, que aliás o Estado Novo prescrevia para travar
as lutas de classe.

Durante as décadas de 1950 a 1960, a indústria garrafeira entrou num processo
de concentração e de transformação técnica, ocupando um lugar proeminente nestes
processos, grandes unidades fabris como a Barbosa & Almeida do Porto, a Ricardo
dos Santos Gallo e a Santos Barosa, da Marinha. As grandes fábricas controlavam o
mercado e, muito em breve, toda a linha de produção ficou automatizada. Enquanto
isso a empresa de Pataias vai definhando, mudando de sistema de trabalho, para não
perder o alvará, até encerrar em 1975. Na compra do equipamento fabril de Pataias
adiantou-se a Crisal de Alcobaça, em 1981 naquela altura senhora do seu grande pode-
rio económico. Como cristalaria ocupava um lugar proeminente na dimensão empresa-
rial do Estado Novo (Amaral, 1966:Lista das Principais Empresas Industriais)

A estratégia industrial do Estado Novo durante e depois da II Grande Guerra era
a mecanização do sector vidreiro. Manteve-se o fabrico do vidro manual, na Marinha
Grande e no Centro Vidreiro do Norte de Portugal (Oliveira de Azeméis), mas mesmo
estas fábricas sofriam a pressão da democratização do vidro que impunham baixos
preços no mercado. Era a tendência do século num tempo em que a sociedade de
consumo se impusera depois da reconstrução da Europa e do Mundo. Estas raras
excepções confirmavam a regra, dado que o consumo de vidro tendia a generalizar-se
e a querer viabilizar o acesso aos meios cristais e cristais, outrora apenas ao alcance
das classes altas.

Contra a corrente, José Emídio Raposo Magalhães, o principal sócio da Crisal,
concebeu algo que era de certo modo insólito. Em vez de rumar, como faziam as
outras empresas do sector, para a mecanização generalizada apostou na cristalaria de
qualidade e originalidade, de fabrico manual, não moldada à máquina, tanto no vidro
translúcido como a cores. A estratégia é um pouco mais complexa, mas genial e
inovadora para nos determos um pouco mais.

Em 1944, José Emílio Raposo Magalhães, viticultor de 34 hectares de vinha,
banqueiro, proprietário e ex-sócio do Centro Vidreiro de Oliveira de Azeméis (Men-
des, 2002:110), João Oliva Monteiro, seu primo, e Joaquim Augusto Carvalho, resolve-
ram associar-se para fundar uma fábrica modelar destinada a produzir lustres de
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vidro, uma especialidade vidreira menos usual88. Tinham todos em comum o serem
naturais de Alcobaça, de que se orgulhavam e a vontade de estabelecer a 30 km da
Marinha Grande uma fábrica de vidros. A unidade de candelabros foi construída na
margem esquerda do rio e inaugurada no ano da vitória dos Aliados. A unidade fabril
era, em muitos aspectos, semelhante às da época: naves e espaços abertos, de alve-
naria de tijolo, onde laboravam os mestres vidreiros, com seus oficiais e aprendizes
pela técnica do sopro, em redor de fornos de potes destinados à colheita da massa
ígnea que era trabalhada pelas equipas de obragem numa repetição dos gestos que
haviam passado de geração em geração. O fabrico de lustres tinha exigências técni-
cas especiais e houve mercado naquele tempo, sendo a Grã-Bretanha um dos primei-
ros destinos para os candelabros de Alcobaça. O primeiro forno a potes foi a gasogénio,
semelhante aos das fábricas marinhenses e o segundo a fuel. A produção iniciou-se
com 80 operários. Aumentou rapidamente.

A partir de 1952, José Emílio Raposo Magalhães, agarrou a empresa numa situa-
ção de crise ou de insolvência e passou a ter o controlo total do capital social da
vidreira alcobacense, criando uma empresa familiar, onde empregou membros da sua
família. Convidou para a direcção fabril, um filho, António Raposo de Magalhães,
então gerente de uma empresa com sede na Vila, a Resinagem Nacional. No ano
1952, opera-se, pois, a passagem para o fabrico de vidro doméstico e decorativo,
também para o meio cristal, de acordo com outras fontes, como se fazia em muitas
fábricas portuguesas. Até 1972, a cristalaria de Alcobaça mantém-se num tipo de
cristal que era usual produzir no país, nomeadamente na fábrica-escola do Estado
(FEIS), com 13% de óxido chumbo, empenhando-se no aperfeiçoamento da lapidação
e enveredando pelos vidros de cor. Fabrica-se cada vez mais para exportação, para
os grandes mercados americano e britânico e aumenta-se o número de trabalhadores
para 500 operários.

Vinte anos depois, opera-se a grande mudança que funcionou como a charneira
da inovação na história da Crisal. Até então era uma das muitas fábricas de vidro da
região, que reproduzia as tendências gerais das unidades vidreiras da época. A partir
de 1972, decide-se pela cristalaria a sério. A areia sem ferro é importada. A composi-
ção do vidro altera-se para 24% de monóxido de chumbo, cuja matéria-prima (zarcão)
se adquire a bom preço no Carregado (a Metal Portuguesa), importa areia de qualida-
de da Bélgica, compra tijolos refractários especiais na Europa, adquire a patente
vidreiras na Bélgica (Ateliers Belges Réunis) e introduz em Alcobaça um novo tipo de
forno de tanque, contínuo, a gás propano, inventado pela Baccarat, uma afamada
cristalaria francesa. Houve que construir um gasómetro [Fig. 28], para reservatório
do gás. Importa referir que a nova composição do cristal não fizera parte da produção
da cristalaria portuguesa até então, que não seguia os padrões da legislação internaci-

88 Para além da pequena descrição da fábrica da autoria de Amado Mendes (Mendes, 2002:110-111),
servimo-nos dos dados obtidos numa entrevista que fizemos a José Emílio Raposo Magalhães (n. 1945),
neto do fundador, antigo Director do Serviço de Exportação. Esta fábrica merece um estudo à altura da sua
importância histórica e industrial.
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onal para o cristal. Assim, a Crisal iniciou em Portugal a especialização de cristalaria
coeva, seguindo o exemplo das grandes fábricas da época, como a francesa de
Baccarat. Em 1972, altura em que o forno de tanque começou a funcionar, a Crisal
era a segunda empresa do mundo a ter um forno para cristal do mesmo tipo que a
cristalaria francesa inventara e que colocara em funcionamento na sua própria fábri-
ca no departamento de Meurthe-et-Moselle. Neste forno, o operário de fabrico ma-
nual deixava colher a massa ígnea de vidro directamente do forno, para proceder à
sua colheita num prato rotativo, onde a massa de vidro era colocada através de um
tubo de platina, automaticamente ligado ao forno.

Em 1972, a Crisal revela ainda um dinamismo empresarial que, embora viesse
dos anos 60, próprio do modelo de industrialização do Estado Novo, se afirmava pela
aquisição de outras empresas do sector e pela internacionalização da produção. Nos
anos de 1960, a empresa fortemente apoiada pela família de José Raposo de Maga-
lhães, adquire a fábrica da VICRIS na Marinha Grande e aposta na exportação, que
chega a atingir 80% da produção e passando a ter na totalidade 1300 trabalhadores
(Mendes, 2002:110). Entretanto, a empresa evoluirá para uma sociedade anónima de
responsabilidade limitada, em 1971. Para responder à concorrência de fábricas de
vidros dos países da cortina de ferro – herdeiros dos cristais da Boémia – concebe-se
uma nova estratégia empresarial, assente em duas fábricas especializadas em ramos
distintos, uma para o fabrico de cristalaria – a de Alcobaça – e outra de vidro domés-

Fig. 28 – Planta da Instalação de um Gasómetro na Fábrica de Vidros Cristais de Alcobaça, Ld.ª.
Arquivo da Ex-DRELVT - Proc.º 105. A instalação ficava junto ao rio Alcoa.
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tico – na Marinha Grande89. Se em Alcobaça se instala um forno a tanque com a
capacidade de 2 toneladas por dia, na Crisal da Marinha Grande introduz-se a produ-
ção automática de vidros (1974) que mais tarde, na década de 1990, transfere para a
Zona Industrial da Marinha Grande, onde mandou edificar novos edifícios.

Inicia-se o percurso industrial da «Atlantis», enquanto marca da cristalaria da
Crisal, adoptando, mais tarde, uma nova designação comercial – Atlantis, Cristais,
SA. Nesta altura a sua internacionalização estava garantida, com 75% das encomen-
das exportadas por ano. Entre 1972 e 1985, Alcobaça passou a ser um dos principais
centros internacionais do cristal, ao mesmo tempo que a empresa tomava conta de
importantes empresas vidreiras da época, três na Marinha Grande e outra em Pataias.
Em 1984, só em Alcobaça ocupava cerca de 800 operários. Entretanto, a empresa
resolve construir uma fábrica moderna no Casal da Areia, onde tinha propriedades e
um bairro de trabalhadores. A transferência ocorre em 1985 e a nova cristalaria inau-
gura em 1986, com um novo forno a tanque agora aquecido a energia eléctrica, mas
mantendo a laboração manual, inicialmente com quatro toneladas/dia e depois che-
gando às 10 toneladas/dia, a partir da construção do segundo forno a tanque, em
1987-1988. O forno eléctrico de vidro constituiu também uma novidade industrial no
país. Uma outra novidade foi a introdução de cristal ainda mais puro, primeiro ainda
com 24% (forno n.º 1) de chumbo e depois com 30 % de chumbo (forno n.º 2).

A partir da nova fábrica, a Atlantis inicia um processo de conquista do mercado
interno, cativando o consumidor nacional. Para tal engendra a criação de lojas Atlantis,
por todo o país, incluindo uma no aeroporto de Lisboa e cria um centro de visitas na
própria fábrica, associado a uma loja aberta ao público (9 de Julho de 1996). Contudo
manteve o pendor da internacionalização com a constituição da Crisal Internacional,
em Espanha, especializada na comercialização do cristal Atlantis (1987).

Entretanto era encerrada a laboração em Alcobaça (1989). A unidade de cristalaria
do Casal da Areia, antes de integrar uma holding com a Vista Alegre (Maio de 2001),
reestruturou-se a partir de 1994 e ainda teve oportunidade de criar uma marca nova,
a Royal Cristal by Atlantis. Em 1996, tinham 786 trabalhadores90.

2.4 Resinagem

No século XIX, as matas de pinhais passaram a ser cobiçadas como nova fonte
de receitas. Continuava-se a extrair madeira, desde o Marquês de Pombal, com maior
racionalidade. As serrações de madeira foram desde o século XVIII uma das preocu-
pações tecnológicas dos proprietários da floresta da região, quer fossem da Fazenda
Real, como o caso do Engenho eólico de serração da Marinha Grande (activo 1724-
1774), quer da Ordem de Cister (serração hidráulica do Mosteiro) ou das poucas

89 A estratégia de compra de unidades vidreiras afirmou-se ainda mais com a aquisição da IVIMA (1972)
e da Lusitana, também na Marinha Grande.
90 Tanto a Atlantis como a Vista Alegre integram o Grupo Visabeira, criado em Viseu em 1980, hoje uma
holding multinacional.



970

Jorge Custódio

empresas particulares. Aliás a divulgação dos mecanismos técnicos da serração me-
cânica da madeira ocorreu por via de obras técnicas, nomeadamente a de Inácio da
Piedade Vasconcelos (Vasconcelos, 1733:416-418). Os proprietários da floresta, de-
pois da extinção das ordens, fizeram projectos de fundação de serrações de madeira
(Bernardo Pereira de Sousa) e em Alcobaça, no século XX, tanto João António Vasco
como a Empresa de Cerâmica de Alcobaça tiveram serrações mecânicas, a primeira
hidráulica, a segunda a vapor. O objecto das serrações diversificou-se. Ainda foram
durante muito tempo fundamentais para a construção naval em madeira e na econo-
mia do pinhal também para o aproveitamento do alcatrão e do breu, em fornos de pez.
A madeira sempre fora essencial para a construção civil, transportes, fabrico de má-
quinas e mobiliário.

No entanto, durante o século XIX, os silvicultores portugueses, a exemplo do que
se fazia no sul de França, iniciaram em Portugal o sistema de sangria da seiva do
pinheiro e a extracção periódica desta matéria-prima. Eis a origem da resinagem. O
objectivo era a obtenção de produtos químicos essenciais por processos de destilação
fabril, como a terebentina (aguarrás) e a colofónia (breu louco), além dos subprodutos
como o alcatrão. Os processos podiam ser a fogo directo como através da destilação
contínua a vapor.

Depois de vários estudos e visitas técnicas, fundou-se na Marinha Grande uma
fábrica de resinagem, activa entre 1859 e 1922, modelo e estímulo para a industrializa-
ção deste sector (Pinto, 1938-1939:65-76). Tratava-se de uma indústria de processo,
integrada no universo das indústrias químicas e que sofreu entre 1890 e os fins do
século XX de um interessante desenvolvimento tecnológico, estando associado às
indústrias de base de aproveitamento silvícola, tão importantes para os industrialistas
portugueses do Estado Novo, nomeadamente para Ferreira Dias, defensor da moder-
nização do seu equipamento (Dias, 1998:81-85). A Fábrica da Marinha Grande confi-
gurava o interesse do Estado, detentor do Pinhal de Leiria. Até certo ponto transfor-
mou-se numa “escola” da resinagem em Portugal, muito embora a sua estrutura
tecnológica não correspondesse a plantas industriais mais avançadas, conforme os
equipamentos que foram estudados e observados por técnicos portugueses no Sul da
França (Baiona e Nantes). Em Portugal, nos inícios do século XX, a destilação fazia-
-se a fogo directo. Durante a administração da fábrica da Marinha, pelo catalão Se-
bastião Tauller Serviá, foi introduzida a destilação contínua a vapor.

Nos inícios do século XX, com a desaceleração da fábrica marinhense, surgem
em redor das florestas e matas da região (concelhos de Leiria, da Marinha Grande, de
Pombal, de Leiria e de Alcobaça) 21 fábricas de resinagem, quer a fogo directo quer
contínuas (Pinto, 1938-1939:77). Deveram-se à iniciativa privada que, em nome indi-
vidual ou através de sociedades, resolveram envolver-se na indústria de resinagem.
Em Alcobaça surgiram as unidades de J. Pereira & Ribeiro, Ld.ª (Martingança), a
Morgado & Baptista (Moita), a de Joaquim Magalhães Jordão (Valado) e a Resinagem
Nacional, Ld.ª, com sede em Alcobaça (Palacete da Cova da Onça) com fábrica em
Valado dos Frades. As fábricas são do primeiro quartel do século XX. Iniciam a sua
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Fig. 29 – Planta da Fábrica de Resinagem de Alexandre de Sousa Morgado. Martingança. Esc.: 1:100.
[1929]. Desenho tosco levantado por Marques. Proc.º Resinagem Nacional, SA. AHME - PT:ACE_

DRELVT_DSIRG_001_08146.

rota industrial na década de 1910, muito embora com outros proprietários iniciais. Por
exemplo, a J. Pereira & Ribeiro, no início pertenceu a Joaquim Ferreira Ribeiro [Fig.
29], que teve licença camarária em 1919. Só em 1935 é que se funda a dita sociedade
e uns anos depois passa para um novo proprietário – Raimundo Pereira (cerca de
1964), antes de ser absorvida pela Resider de Pombal. A Morgado & Baptista, de
Pataias, pertenceu inicialmente a Alexandre de Sousa Morgado (cerca de 1914) e
depois a A. S. Morgado & C.ª, Ld.ª, vindo a integrar-se, por compra efectuada em
1944, na Resinagem Nacional Ld.ª, de Alcobaça, então uma empresa de industriais e
exportadores de produtos resinosos, constituída em 22 de Abril de 1936.

Esta empresa dispunha de uma unidade fabricante em Valado dos Frades, Rua
Professor Arlindo Varela. Em 1944, adquire a de Martingança, como vimos e uma
outra na Aldeia da Ribeira também a Alexandre de Sousa Morgado. O capital de 500
contos foi subscrito por José Emílio Raposo Magalhães, Eduardo Raposo Magalhães,
Armando da Silva Francês, Alípio Morais Matias, Etur Dinis Neves e António de
Sousa Magalhães, o último será, em 1952, director da Crisal.

Importa fixar dois ou três pontos a respeito desta indústria na parte referente a
Alcobaça. A história destas resineiras reconfigura-se na década de 1930, porque o
movimento industrial tende à concentração. Se inicialmente as resineiras de Alcobaça
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eram a fogo directo, a partir de então tendem a introduzir a destilação a vapor. A
Resinagem Nacional tinha em 1960 dois aparelhos de destilar e ainda que a sua di-
mensão fosse média o processo era contínuo.

As unidades de resinagem para se aguentarem no seio de uma concorrência
bastante activa e atendendo aos principais centros fabris, nos quais se deve mencio-
nar Pombal, procuram a integração de outras fábricas e a concentração. Acontece
também que vendem as unidades que lhes pertenceram. Por exemplo, a Resinagem
Nacional (de Alcobaça) vendeu à Sociedade Resineira de Alcobaça, Ld.ª, com sede
em Valado de Frades, a sua fábrica de Pataias, em 1948. Esta última nascera em 1934
e tinha como gerente Joaquim Magalhães Jordão. Contudo o despacho do técnico da
Direcção-Geral de Indústria questiona por que razão se pretendia “averbar o alvará
de uma fábrica que não existe.”91

As fábricas fecham e transferem-se com muita facilidade em nome dos interes-
ses comerciais e do mau estado das unidades. Pretende-se sobretudo agarrar aquelas
que dão vantagens e estão tecnologicamente mais apetrechadas ou que, pelas suas
características, é mais fácil modernizar.

Por volta de 1958, segundo o testemunho de Ferreira Dias, 80% das resineiras
portuguesas usava pequenas caldeiras a fogo directo, um “sistema primitivo cuja
laboração dá produtos baixos e cujo aspecto tinha o sabor de uma actividade indígena
do ultramar português” (Dias, 1998:81). Tornava-se necessário fábricas modernas e
bem apetrechadas, para um melhor aproveitamento das quantidades de seiva de pi-
nheiro do país, até porque segundo especialistas estrangeiros a colofónia portuguesa
era preferida no mercado internacional..

Por isso a concentração tornou-se inevitável, ainda que lenta. Foi o que aconte-
ceu à fábrica de Martingança-Gare da Resinagem Nacional, Ld.ª. Nos complicados
processos existentes no Arquivo Histórico do Ministério da Economia, cada fólio traz
um dado novo. O facto de 1952 residia na transferência da resineira de Porto do
Carro, situada na Maceira, em Leiria, para Martingança-Gare, embora o processo
inicial da mesma empresa dissesse respeito a uma resineira de Pataias. A mobilidade
das unidades industriais, a exigirem monografias específicas, explicam-se pela dinâ-
mica das principais empresas e estas pela capacidade de responderem à escala exigida,
com investimentos que lhes permitissem retirar melhores dividendos.

Em 1972 e em 1985, a fábrica de Martingança ampliou-se e modernizou-se como
se pode ver através dos desenhos arquivados92. O mesmo aconteceu com a outra
unidade de Martingança-Gare, pertencente a Raimundo Pereira por volta de 1964,
criando uma unidade fabril mais eficiente. As duas fábricas de Martingança-Gares
tinham alterado as caldeiras de destilação a fogo directo pela destilação a vapor,
tarde, é certo, mas fizeram-no. Mas ambas não aguentaram o impacto da Adesão de
Portugal à CEE. A primeira foi encerrada depois da Resinagem Nacional ter fechado

91 AHME – RESIDER – Resinas e Derivados, Ld.ª. Cota:PT:ACE_ DRELVT_DSIRG_001_07874.
92 AHME – Resinagem Nacional, SA. Cota:PT:ACE_ DRELVT_DSIRG_001_08146.
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93 O seu modelo explicava o complexo de interacções entre biogeografia, geomorfologia e sistemas huma-
nos de ocupações naturais que eram suportadas pela geografia física e determinavam os padrões de fixação
humana à região. A sua obra influenciou os estudos do historiador e filósofo norte-americano Lewis
Mumford.

a Fábrica de Assacaias, em Santarém (1988), entre 1989 e 1990. De acordo com a
Delegação Regional da Indústria e Energia de Lisboa e Vale do Tejo, a autorização foi
caducada, por virtude de falta de cumprimento das determinações do Estado portu-
guês. A segunda integra a Resider – Resinas e Derivados, L.ª, do Pombal, a partir dos
fins de 1986, embora a sua actividade já estivesse suspensa no tempo da Resil –
Resinas de Leiria, Ld.ª, que chegara a comprá-la em 1977.

Mesmo atendendo às questões de estrutura técnica e imbróglios resultantes das
políticas industriais portuguesas, entre a I República e a Adesão de Portugal, a indús-
tria de resinagem teve representatividade e acção no concelho de Alcobaça e consti-
tuiu uma interessante especialização industrial do século XX português.

Considerações finais

A Cidade de Alcobaça vive a sua idade pós-industrial. Tal não significa que não
existam indústrias hoje, na urbe concelhia e no aro municipal. Tão-somente esta nova
fase da sua história industrial foi o resultado de um processo de desindustrialização
ocorrido nos finais do século XX e inícios do século XXI que precipitou o encerramen-
to ou o fecho de inúmeras fábricas do primeiro ou segundo ciclo da industrialização do
concelho, por vezes sobreviventes do século XIX, que foram à falência, não sobrevi-
veram à concorrência ou que não se adaptaram às normas europeias estipuladas pela
Adesão de Portugal à Comunidade Europeia em 1986.

Estou em querer que em muitas cidades, concelhos e regiões é interessantíssimo
fazer a história da sua indústria numa perspectiva diacrónica ou sincrónica. Em alguns
lugares do país – não muitos – um trabalho deste tipo foi desenvolvido, segundo o
horizonte cronológico, a escala e os objectivos dos autores. Mas, o caso de Alcobaça
é deveras surpreendente porque tendo em atenção os seus vínculos e arquétipos à
geografia do lugar, entre a serra dos Candeeiros e o mar Atlântico, e às origens numa
herdade monástica medieval, senhorial e coutada, ninguém esperaria encontrar terras
onde a indústria se implantou, prosperou e se especializou. Não apenas no centro
urbano mas no território dos antigos coutos do Mosteiro.

Talvez o caso de Alcobaça corresponda ao tipo de economia de vale (valley
section, 1909) que nos inícios do século XX, o geógrafo, urbanista e evolucionista
social escocês, Patrick Geddes (1854-1932)93, definiu num esquema, enquanto con-
junto linear de realidades socioeconómicas interrelacionadas, que tanto explicaria as
necessidades dos habitantes da montanha, com as suas produções associadas à flo-
resta e à pastorícia de gado miúdo; como os que no vale se dedicavam à agricultura,
à horticultura e à fruticultura, garantindo a sua subsistência e a dos outros; como
aqueles que vivendo nos centros urbanos, tinham o seu trabalho oficinal assegurado



974

na transformação de bens indispensáveis necessários aos pastores e camponeses;
como ainda os habitantes das planícies e das áreas portuárias onde os espaços mais
amplos garantiam a construção de fábricas de maior escala ou aproveitavam as con-
dições fluviais e marítimas para o escoamento dos seus produtos.

Efectivamente, no decurso deste estudo tornou-se-me evidente as característi-
cas muito especiais da região de Alcobaça que permitiam observar a sua história
industrial de uma maneira muito particular, em sucessivos ciclos técnicos, económicos
e sociais, que permitiam ressaltar os seus grandes acontecimentos fabris, como foram
a implantação dos engenhos pré-industriais nas margens dos seus rios de vale, o sig-
nificado das oficinas de carpintaria, de ferraria e serralharia (profundamente ligadas
aos recursos naturais), a manufactura real ou a fábrica de armas seiscentista, os
casos de indústrias exógenas como que a reafirmar os interesses políticos da grei, a
partir de centros industriais, como Lisboa ou Porto, os caminhos trilhados da procura
da originalidade das indústrias locais e os marcos da especialização industrial de No-
vecentos.

A natureza deste trabalho, enquanto capítulo de uma obra mais vasta, não permi-
tiu fazer um estudo histórico com a profundidade que era necessária. Não encerrou e
esgotou o assunto. Pelo contrário, abriu muitas portas. Há que aprofundar temas e
suscitar outros que permitam no futuro ter uma história da indústria de Alcobaça de
acordo com a experiência vivida, pelo menos entre o século XII e a actualidade.

Este estudo iniciou-se antes da pandemia de Covid-19, em 2019, e só foi concluí-
do depois do desconfinamento de Maio de 2021, num sufoco de trabalho que nunca
tinha vivido até hoje. Os resultados revelam as dificuldades que tivemos durante a
investigação e redacção do trabalho, devido ao encerramento das bibliotecas e arqui-
vos e à impossibilidade de aceder aos locais, para trabalho de campo, método que
constitui um dos princípios de pesquisa que sempre prossegui. Felizmente, pude con-
tar com a colaboração de três amigos alcobacenses, colegas do Museu do Vinho,
Alberto Guerreiro, António Maduro e Rui Rasquilho94.

Quanto a Alcobaça, a sua história pós-industrial será moldada não apenas pelas
opções económicas que escolher na era da «Inteligência Artificial», mas das respos-
tas que convocar em termos de políticas económicas, sociais e culturais. Acabou a
era da «riqueza das nações» (Adam Smith). Importa olhar de frente para as questões
dos direitos humanos, da valorização do trabalho profissional, da sustentabilidade
ambiental e acertar o passo com o pacto ecológico europeu, nomeadamente quanto
ao combate às alterações climáticas. A experiência industrial alcobacense do último
século apontou para a originalidade, a criatividade e a qualidade, há que fazer germi-
nar estas características, cultural e economicamente.

94 Agradeço-lhes vivamente assim como a Isabel Costeira e Ana Pagará do Mosteiro de Alcobaça, como
aos técnicos e responsáveis do Arquivo Histórico do Ministério da Economia e ao Luís Cruz da Fundação
EDP/Museu da Electricidade.

Jorge Custódio
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