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INTRODUÇÃO_________________________________________________ 

 

 

Sendo Alenquer uma vila histórica idêntica a tantas outras que a norte de Lisboa pontuam o 

Oeste estremenho, algo há guardado no seu passado que a diferencia das demais. Todas elas 

possuem o seu centro histórico pior ou melhor conservado, o seu castelo ou pano de muralhas, por 

vezes um pelourinho, sempre a sua bela igreja matriz, mas só Alenquer acolheu na sua malha 

urbana uma importante bolsa industrial. 

Porque a vida já me vai relativamente longa, ainda guardo na memória o apito das sirenes 

marcando a jornada de trabalho, o «matraquear» dos teares da fábrica da Chemina ao longo da Rua 

dos Guerras, o silvar do vapor esguichando por entre as calandras da fábrica de papel onde meu 

sogro entrou adolescente e foi encarregado-geral e, qual quadro de um filme de Fellini, o bulício do 

operariado à saída das fábricas, enchendo de vida e movimento as ruas da Vila. 

Por tudo isso, sempre olhei com alguma curiosidade para os enormes edifícios fabris, onde as 

enormes fugas em tijolo se destacavam apontando aos céus, tentando adivinhar a história que em si 

encerravam e da qual sobravam vestígios um pouco por todo o lado, desde as paredes do vetusto 

edifício da Arcada do Espírito Santo, onde um dia morou uma Banda que se chamava Operária, ao 

imponente edifício dos Paços do Concelho, ele próprio símbolo da vitória da indústria e comércio 

oitocentistas  sobre o concelho rural ferido pela filoxera, mas resistindo tenazmente às novas ideias 

e ao progresso, nas suas quintas brasonadas. 

Porém, sempre que nos trabalhos produzidos sobre o rico passado histórico da vila de 

Alenquer procurava melhor e mais vasta informação sobre o tema indústria, resultava ficar 

decepcionado, pois tornava-se evidente que tudo se resumia a algumas páginas de Guilherme João 

Carlos Henriques, o inglês da Carnota, que viveu o período áureo da indústria alenquerense, ou 

então, esparsamente, a uma ou outra referência num jornal, num dicionário ou corografia, numa 

página de revista, ou ainda numa ou noutra monografia de âmbito mais geral ou versando um ramo 

específico da indústria. Portanto, nada de obra sistematizada e abrangente. 

De resto, falando com Rodrigues Guapo e com o P. José Eduardo Martins que, com António 

de Oliveira, foram co-autores de quatro volumes editados sob o título O Concelho de Alenquer, 

fiquei a saber que foi sua intenção a publicação de um quinto volume totalmente dedicado à 

indústria concelhia. Todavia, a vida correra-lhes rápida e muito ocupada por outros projectos, pelo 

que se acabara por fazer tarde para isso. 
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Assim, e por tudo quanto já disse, quando entrei nesta Faculdade para frequentar o curso que 

haveria de culminar com esta dissertação, já trazia comigo um tema, A Vila de Alenquer e o seu 

passado industrial, restava aferir a sua viabilidade.  

 

A escolha do tema, a indústria na Vila de Alenquer, encerrava já, de algum modo, o espaço 

físico e temporal que o mesmo abarcaria, ou seja, o cenário onde tudo aconteceu e o tempo que tudo 

demorou a acontecer. 

O espaço é pois o da Vila, em especial o da Vila Baixa estendendo-se à beira-rio, desde o sítio 

das Águas, a montante, onde se situaram o Moinho de Manuel Teixeira, a fábrica das Chitas e a 

Real Fábrica de Papel, à Romeira, a jusante, onde ainda hoje se vê o edifício da fábrica que 

adoptou esse mesmo nome, ou mesmo um pouco mais abaixo, ao Contador, onde laborou a fábrica 

de papel que foi de Gardener & Silveira e da qual nem vestígios ficaram. Entre um ponto e outro, 

no centro da Vila, ergueram-se as fábricas de lanifícios do Meio e da Chemina. 

Quanto ao arco temporal, ele assenta no ano de 1565 daí estendendo-se até ao advento do 

Estado Novo e à publicação da Lei 19.354 de 1931. Ao delimitar assim este trabalho, tive em conta 

o ano em que D. Sebastião assinou o alvará com força de carta pelo qual concedeu a Manuel 

Teixeira, seu arauto, a instalação em Alenquer de umas «moendas para nelas fazer papel» e a 

primeira das leis que instituiu o Condicionamento Industrial, trazendo consigo um novo paradigma 

para a nossa indústria.  

Desfeitas algumas dúvidas, sabe-se hoje que este moinho de facto funcionou. Acredito mesmo 

que o tenha feito ao longo de dilatado tempo, como adiante explicitarei, pelo que atendendo a esse 

facto e à sua algo precoce existência, o tenho como que um prenúncio do destino industrial da vila e 

um ponto de partida que marca o início de um longo processo que viria a fazer de Alenquer, séculos 

mais tarde, um importante centro papeleiro e têxtil.   

Por outro lado, quando o estendi até ao advento do Estado Novo, acabei por deixar de fora 

uma outra fábrica que a Vila também teve, a Fábrica de Cartão e Papel da Ota, Ld.ª, esta nascida em 

1932, portanto num contexto político-económico diferente marcado, como já disse, pelo 

Condicionamento Industrial e pelo nascimento dos grandes grupos monopolistas nacionais. 

Pese embora o que acabei de referir, sempre direi que o século XIX foi, sem sombra de 

dúvida, o grande século para a indústria da vila de Alenquer, pois com ele e ao longo dele viu ela 

nascerem a quase totalidade das suas fábricas, viu chegar às mesmas o que de melhor havia, mesmo 

no estrangeiro, em máquinas e equipamentos, viu elas aperfeiçoarem os seus processos de fabrico 

até à excelência, viu trabalharem em simultâneo quatro grandes unidades com uma população 

operária que chegou a ultrapassar o milhar e meio de operários, tudo isto com reflexos evidentes na 

economia da Vila, na sua vida política, social e cultural. 
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À interrogação «saber o quê sobre esta bolsa industrial», eu quase responderia, tudo. Mas é 

evidente que a investigação para alcançar os seus fins teria que ser ordenada e dirigida para aspectos 

concretos, nomeadamente, saber como e porque motivo nasceram em Alenquer estas fábricas, a 

quem pertenceu a iniciativa e que capitais aqui foram investidos e giraram, como se equiparam 

esses estabelecimentos fabris e quais as vicissitudes por que passaram. Mas também avaliar a sua 

real importância no contexto do ramo industrial a que pertenceram, que emprego criaram e o que 

produziram e, por fim, quando e qual o motivo que determinou o seu encerramento. 

Outras questões importantes a conhecer seriam o seu relacionamento com os mercados e, 

nesse contexto, as acessibilidades da vila e o modo como estas foram evoluindo. Sendo então o 

operariado uma classe social algo vulnerável, verificar que respostas foram intentadas localmente 

para enfrentar os problemas que com maior acuidade atingiam esse extracto populacional e, ainda, 

uma necessária referência a uma experiência de ensino profissional que a Vila conheceu, a escola de 

desenho industrial Damião de Goes, estabelecimento cuja criação mobilizou a imprensa local e o 

poder municipal e, no qual, as direcções das fábricas colocaram tanto empenho, mas que se saldaria 

numa experiência mal sucedida. 

Sendo evidente que tudo isto se desenrolou, como já vimos, num tempo e num espaço bem 

definidos, necessário se tornava intentar uma caracterização geográfica, histórica, demográfica e 

administrativa da Vila, como primeiro e necessário passo para um melhor conhecimento do seu 

espaço físico, determinante neste processo em estudo, e bem assim, das gentes que o viveriam e em 

larga medida o interpretariam.  

Por último, e porque tudo o que aconteceu em Alenquer não ocorreu de modo algum 

desligado do que sucedeu a nível nacional e mesmo internacional, podendo mesmo dizer-se que 

esses acontecimentos e medidas verificadas num plano superior ao meramente local determinaram 

ou condicionaram em larga medida todo o processo de industrialização da Vila, necessário se 

tornava conhecer o que os poderes do nosso País fizeram então pela sua indústria e como esta viveu 

esse pouco linear mas decisivo percurso.  

 

Assim, partindo ao encontro do objectivo traçado, necessário se tornava, antes de mais, 

proceder a um levantamento tão exaustivo quanto possível do que se escreveu sobre Alenquer, 

particularmente no que respeita à sua indústria.  

Além do mais, não existindo qualquer obra específica dedicada a esta matéria, havia que 

articular tudo quanto alguma vez havia sido já publicado, para de forma coerente e objectiva traçar 

o esboço da história que desejava, ou seja, fazer como que um ponto da situação sobre o que a mera 
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notícia, a simples descrição ou a investigação haviam já produzido, mas um «ponto da situação» 

que fosse ele mesmo ponto de partida para novas descobertas. 

Como seria de esperar, este levantamento abriu-me as portas para bibliotecas e arquivos, 

portas que nalguns casos se revelaram interessantes. Assim foi, por exemplo, com o Arquivo 

Histórico Militar onde localizei cinco interessantes documentos sobre a Real Fábrica de Papel de 

Alenquer que aí se guardam. Noutros casos tão só logrei chegar onde outros haviam já chegado. 

A maior dificuldade encontrada residiu no acesso ao acervo do Arquivo Histórico Municipal 

de Alenquer, guardado na Biblioteca Municipal da vila. Não porque me tivessem sido colocados 

quaisquer entraves à entrada no mesmo, mas porque em consequência de disfuncionalidades 

internas tão só existe um guarda da chave do mesmo e ninguém que, na ausência de qualquer índice 

ou ficheiro, possa orientar o investigador na busca pelo documento desejado. 

Ainda no que concerne a dificuldades, registe-se que não se conhece a existência de qualquer 

arquivo que haja pertencido a alguma das fábricas das que um dia laboraram em Alenquer. Uma a 

uma foram estas fechando e o que restava dos seus arquivos por lá ficou sujeito à devassa pública 

ou foi vendido a peso, sem que alguma vez tivesse havido o cuidado por parte de quem quer que 

fosse, autarquia ou privado, na recolha dessa documentação que tão útil seria para o estudo da 

matéria em questão. 

Portanto, uma vez que pouco se guarda no Arquivo Municipal, só no Arquivo Nacional da 

Torre do Tombo ou no Arquivo do Ministério das Obras Públicas foi possível encontrar 

documentação relativa à matéria em tratamento, fosse ela relativa a impostos ou proveniente da 

Junta do Comércio.  

No que respeita à Biblioteca Nacional, aí encontrei muitas dificuldades quanto à consulta dos 

jornais publicados em Alenquer. De facto, muitas das colecções solicitadas não me foram facultadas 

em função do seu mau estado, tanto mais que o papel de jornal era, geralmente, de má qualidade e o 

passar do tempo contribuiu para o seu mau estado actual. Pena é que, nestes casos, não se proceda 

imediatamente à sua digitalização. 

 

De tudo quanto disse resultou este trabalho cuja estrutura se foi impondo à medida que a 

consulta e a investigação avançavam. Nessa estrutura o “Capítulo 4” dedicado à “Vila Industrial” e 

às “Fábricas” que Alenquer conheceu, resultou logicamente mais desenvolvido, pois residia aí o 

maior interesse, o qual passava, fundamentalmente, pela avaliação da real importância, a todos os 

níveis, desta bolsa industrial que a vila conheceu, mas também pela descoberta e divulgação de 

aspectos interessantes relativos ao nascimento e funcionamento da mesma. 
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Completa-se esse “Capítulo 4”, como já referi, com outros três sub-capítulos dedicados às 

acessibilidades à vila e aos mercados, ao associativismo operário e às medidas de carácter social 

tomadas em apoio ao operariado e a uma experiência local de ensino industrial.  

Ao tratar estes últimos aspectos, complementares mas importantes, pretendi aproximar-me de 

um outro objectivo que consistia em verificar como a Vila se relacionou com esta nova realidade 

que era a indústria, tanto mais que, pela sua importância e dimensão, esta notoriamente se impôs a 

essa mesma Vila marcando a sua vida social, política e administrativa, como já tive também 

oportunidade de referir.  

Confesso que estes dois últimos aspectos, o político e o administrativo, assim como a 

ocupação dos tempos livres na vila operária e o associativismo de ordem cultural e recreativa muito 

ligado às fábricas, chegaram a fazer parte das minhas primitivas intenções, mesmo do meu primeiro 

esboço de estrutura para esta dissertação. Todavia, evoque-se de novo o «espaço e o tempo», agora 

num outro contexto, para que possa concluir que tal se tornou impossível. 

Na transcrição de textos actualizou-se a grafia dos topónimos. A pontuação original manteve-

se, sendo discretamente actualizada quando tal se tornou absolutamente necessário para o 

entendimento do texto. Manteve-se o emprego de maiúsculas e minúsculas e separaram-se as 

palavras que se encontravam unidas, reunindo-se as sílabas dispersas. Nas obras e nos documentos 

citados os nomes dos autores e os títulos ficaram conforme os originais. 

Uma última nota de cariz muito pessoal, se tal me é permitido, será registar aqui o imenso 

prazer que me deu estudar e investigar esta vertente muito importante ligada ao passado da minha 

terra, a mesma que já foi de meu pai, de meu avô e de alguns bisavós e mesmo tetravós. Por isso 

aqui revelo que, na minha família, Alenquer é um caso de amor e quando assim é o trabalho torna-

se prazer. Assim haja ele alcançado os seus objectivos.  

 


