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4.1.3. Dos Lanifícios 

 

4.1.3.1. A do Lafaurie, da Companhia ou do Meio 

 

Maria de Fátima Bonifácio apontou para uma ligação entre as pautas setembristas e o ainda 

que modesto surto industrial lisboeta, registado na viragem da década de 30 para 40, fazendo notar 

que «em Lisboa, a maior parte do que entre nós eram grandes fábricas surgiu entre 1839 e 1844».1 

De acordo com a mesma autora, tendo o setembrismo sido varrido do poder em 1839, 

surgiram novas e importantes unidades fabris: A Companhia de Fiação de Tecidos Lisbonense, a 

Companhia Nacional de Fiação de Tecidos de Linho de Torres Novas, a fábrica de fósforos e uma 

fábrica de lanifícios em Alenquer. De facto assim foi, sendo esse ano tido como o da fundação da 

fábrica que em Alenquer ficaria conhecida como a fábrica do Lafaurie, para depois o ser como a 

fábrica da Companhia e por último como fábrica do Meio.  

Como facilmente se intui, o seu fundador foi um cidadão francês de apelido Lafaurie, de  

nome completo, Auguste Lafaurie, oriundo da cidade francesa de Orthez, situada no Departamento 

dos Baixos Pirinéus, hoje Departamento dos Pirinéus Atlânticos, onde, aliás, teria deixado família 

(uma irmã) e bens,2 quando rumou a Portugal na companhia de um outro irmão, Pedro Adrião 

Lafaurie, nome que persistentemente nos surge associado à gestão da sua fábrica de Alenquer. 

Seriam estes dois cidadãos técnicos contratados - dos muitos que, desta arte dos lanifícios, 

foram trazidos a Portugal – ou negociantes instalados na praça de Lisboa? Não o sabemos, mas o 

que os trouxe a Alenquer foi, com toda a probabilidade, a riqueza em águas da vila, as suas fartas e 

puras nascentes tão convenientes à lavagem das lãs e ao exigente processo de tinturaria, mas 

também o rio, donde viria a força motriz que imprimiria movimento às máquinas. 

Por isso, nos idos de 1838, Lafaurie instalou-se à beira-rio, fazendo construir «no sítio de uma 

azenha chamada, antigamente, a “Azenha das Quatro Rodas”, que a Rainha D. Leonor deu, em 

1435, aos frades dominicos de Azeitão, e que, ultimamente era foreira aos viscondes de Souto d’El-

Rei, (…) a primeira casa e uma roda hidráulica»3.  

                                                 
1 - Maria de Fátima Bonifácio - “Lisboa, bastião do proteccionismo” in Análise Social, Vol. XXVI, (112-113), 

Lisboa, 1991,  p. 531. 
2 - De acordo com o registo do seu testamento – AHMA – FCMA, Livro de Registo de Testamentos, 1866 a 

1869. 
3 - Guilherme João Carlos Henriques – A Vila de Alenquer, Fac-simile da edição de 1902, Arruda dos Vinhos, 

Arruda Editora, 2002, p. 179. 



 86 

Esse teria sido o modesto começo da fábrica, que, segundo o mesmo Guilherme Henriques, 

começou laborando com 6 cardas pequenas e 3 fiações de 40 fusos movidos à mão, mais uns poucos 

teares circulares, e outros de carapinhas com que fabricava barretes, mantas e cobertores.4 

Contudo, os progressos serão rápidos, pois em 1840, quando Pedro Adrião Lafaurie se dirige 

à Secretaria de Estado dos Negócios do Reino solicitando uma «provisão para poder gozar de todos 

os Privilégios, Graças e isenções que se costumam conceder aos estabelecimentos mais favorecidos, 

compatíveis com a constituição do Estado», fá-lo informando que estabelecera «uma fábrica de 

cardagem, fiação de lã, obras de ponto de meia, mantas, cobertores de lã e tinturaria, na vila de 

Alenquer»,5 o que deixa transparecer, já, uma efectiva evolução. 

Solicitado a informar sobre esse assunto, o Administrador do Concelho, responderia: 

«Passei a examinar o número de operários que laboram na fábrica de lãs estabelecida nesta vila no Moinho das 

Quatro Rodas, achei ser o número de empregados de ambos os sexos maiores e menores cento e oitenta e sete 

pessoas, achei que trabalha com toda a actividade em quanto ao seu consumo tudo corre para essa cidade [de 

Lisboa], e não posso fazer um cálculo de quanto seja (…) O Administrador do Concelho – Gabriel Pereira Ferraz de 

Abreu».
6
 

Pelo teor do despacho do Secretário servindo de Administrador Geral, o pedido de Pedro 

Adrião deve ter merecido bom acolhimento, pois segundo aquele:  

« (…) pelo número de operários que a mesma emprega, devem ter grande consumo as suas manufacturas, 

achando-se assim nas circunstâncias de obter a Provisão que requer (…)».
7
 

Notícia deste tão rápido progresso também nos é dada por Guilherme Henriques quando nos 

diz que «progrediu o fabrico de tal forma que em pouco tempo foi necessário construir-se outra casa 

aonde montou a tinturaria», fazendo ainda menção de um apontamento que lhe veio à mão, o qual 

julga ser de Bento Pereira do Carmo e respeitar a 1841, onde consta ter a fábrica como empregados 

«32 homens; 97 mulheres; 14 rapazes; 7 raparigas».8 

Ainda do mesmo autor, é a seguinte descrição dos maquinismos que a fábrica empregava em 

1848, quando Lafaurie já adquirira os quintais que se situavam a montante, na mesma margem do 

rio, entre a Azenha das Quatro Rodas e uma travessa de acesso às “passadeiras da Rainha”, singela 

e muito antiga travessia do rio, ligada à presença nesta vila da Rainha Santa Isabel: 

«Em 1848 a fábrica de Lafaurie já possuía 10 cardas sendo 2 de estambre; 5 máquinas de preparação 

(cardinhas); uma fiação de 180 fusos; outra dita de 120 fusos, para fios cardados, fino; uma dita de 60 fusos para fio 

                                                 
4 - Guilherme João Carlos Henriques - A Vila de Alenquer, p. 179. 
5 - Documento reproduzido em: Dias, Luís Fernando Carvalho – “História dos Lanifícios (1750-1834): 

Documentos” in Separata de Lanifícios, Vol. VIII, Lisboa, [s.n.], 1958, pp. 818-819. 
6 - Ibidem. 
7 - Ibidem. 
8 - Guilherme João Carlos Henriques - A Vila de Alenquer,  p.180. 
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grosso; 1 cardador; 2 calandras; 1 pisão de maços de um sistema muito antigo, que, quando trabalhava, ouvia-se em 

toda a vila, e que por causa do seu barulho verdadeiramente infernal, foi depois substituído.».
9
 

Adianta o mesmo autor que, com este equipamento, a fábrica se aperfeiçoou no fabrico, 

passando a produzir, também, «chailes, castorinas, serafinas estampadas, flanelas, baetas, e lindos 

coberjões que naquela época tinham grande consumo». Como reflexo de toda esta evolução técnica, 

vemos o nome da fábrica de Lafaurie incluído entre os dos estabelecimentos «classificados pelo júri 

para receberem prémios de medalhas por ocasião da Exposição do ano de 1849», listagem essa 

publicada pela Revista Universal Lisbonense.10 

Ainda segundo Henriques, a evolução do estabelecimento prosseguiu com um «aumento do 

maquinismo, a roda hidráulica – o motor – já não tinha força suficiente para o mover, e em 1858 foi 

preciso ampliá-la, para poder trabalhar mais desafogadamente nas águas altas».11 Uma nova ala 

seria também construída, agora a jusante do rio, até aos limites sul do terreno que pertencia à 

fábrica e que confrontava com o Largo do Espírito Santo. Este novo pavilhão receberia as cardas, 

novas e antigas. 

O ano de 1864 seria marcado por dois acontecimentos. Um adverso, um violento fogo que 

destruiria a estufa, mas que localizado a tempo, não se propagaria às restantes instalações. Outro 

positivo, a chegada da máquina a vapor a Alenquer, uma «locomóvel, da força de 9 cavalos».12 O 

passo seguinte de Lafaurie foi trazer para Alenquer todo o equipamento de uma outra fábrica que 

possuía em Lisboa, nas Amoreiras, a qual, enquanto funcionou, fê-lo sob a direcção de um outro 

francês, Mr. Deumaphil Lardier. 

Quando ditou o seu testamento, já então Auguste Lafaurie manifestou a sua intenção em dar 

esse passo, concentrando toda a sua produção em Alenquer e aí, nesse documento, deixou também a 

informação de que a produção dos seus estabelecimentos se encontrava consignada à Casa de 

Constant Burnay, casa com que tinha contas, representando tudo um grande valor.13  

Este industrial francês, que viveu na vila de Alenquer cerca de 25 anos, faleceu subitamente 

nesta vila, no dia 6 de Fevereiro de 1869. Sobre esse nefasto acontecimento, citamos, de novo, 

Guilherme Henriques: 

«(…) caso este [ o do falecimento ] que foi geralmente sentido, não só pelos seus operários como pelos mais 

habitantes da vila, os quais bem patentearam a sua mágoa no dia do funeral, acompanhando-o ao seu jazigo, próximo 

                                                 
9 - Guilherme João Carlos Henriques – A Vila de Alenquer, p. 180. 

          10 - “Relação das fábricas ou productos classificados pelo jury para receberem premios de medalhas por occasião 

da exposição do anno de 1849 – Em tecidos” in Revista Universal Lisbonense, n.º 15, (17 de Janeiro de 1850), p.15. 
11 - Guilherme João Carlos Henriques – A Vila de Alenquer, p. 181. 
12 - Ibidem, p. 181. 
13 - Testamento de Auguste Lafaurie – AHMA – FCMA, Registo de Testamentos, 1866-1869, p. 144, v.º. 
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do antigo convento das freiras, propriedade de que ele era dono. O seu elogio se resumia nas seguintes palavras que 

todos proferiam ao acompanhar os seus restos mortais: Não era um estrangeiro, mas sim um pai dos pobres.».
14

 

Nas disposições testamentárias que encerraram as suas últimas vontades, Auguste Lafaurie 

manifestou ainda o desejo de ser enterrado segundo o rito da religião calvinista em que nascera, fora 

educado e vivera, em sepultura já aberta, ao lado da do seu já falecido irmão, Pedro Adrião, numa 

propriedade que possuía e que fora um antigo convento, situada na parte alta da vila, por debaixo da 

igreja de S. Francisco, sendo que para isso obtivera as necessárias licenças. Por sua morte, todos os 

seus bens reverteram para sua filha Maria Carolina Augusta Lafaurie. 

Tendo Auguste Lafaurie falecido no estado de solteiro, foi esta sua filha «natural que houve 

de Josefa Maria», também ela solteira, mas filha por si legalmente legitimada, que lhe sucedeu à 

frente dos destinos da fábrica, cargo que terá exercido com «toda a diligência possível», como o 

refere Guilherme Henriques na obra já citada. Diz ainda esse historiador oitocentista, que fez muitos 

melhoramentos, assim descritos: 

«Continuou no aperfeiçoamento das casimiras, adquirindo novas máquinas para este ramo de fabrico; 

abandonou o fabrico de mantas e cobertores ordinários; fez grandes reformas, como foram a substituição das colunas 

de madeira, que apoiavam o tecto da casa da roda, por colunas de ferro, e cuja montagem custou réis 1:500$000, 

aproximadamente; fez o mesmo na casa das cardinhas; mudou a máquina a vapor para junto da caldeira da tinturaria, 

com o fim de utilizar o vapor desta caldeira, por a outra estar já arruinada; reformou a tinturaria; montou a máquina 

de lavar a lã dentro da levada e fez muitos mais melhoramentos indispensáveis para o incessante incremento da 

fábrica.».
15

 

Muito teria sido, pois, aquilo que Maria Carolina Lafaurie fez pela fábrica, mas não lhe foi 

possível evitar que em 1874 esta passasse para o domínio do Banco Lusitano, provavelmente em 

razão de uma hipoteca. É então, a 10 de Junho desse ano, que o Conde de Burnay toma conta deste 

estabelecimento fabril, nomeando administrador Constant Burnay, seu tio. 

Henry Burnay, feito Conde de Burnay pelo rei D. Luís em 1886, quando casou com a filha do 

banqueiro Carlos Kruz, nasceu em Lisboa, cidade onde seu pai exercia medicina, em 1830. De 

ascendência belga e judia, começou os seus negócios no Porto onde arrendou o recém-construído 

Palácio de Cristal, prosseguiu o seu percurso em Lisboa onde com seu cunhado e Ernesto Empis 

fundou uma casa bancária, e, embalado pela crise de 1876 acumulou uma fabulosa fortuna, 

investindo nos mais diversos negócios, desde a navegação à indústria, da banca aos caminhos de 

ferro.  

                                                 
14 - Guilherme João Carlos Henriques – A Vila de Alenquer, p. 181. 
15

 - Ibidem, p. 182. 
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Maria Filomena Mónica, num seu artigo, evoca uma caricatura que Bordalo Pinheiro publicou 

na revista A Paródia e onde este capitalista surge retratado acompanhado dos seguintes versos, que, 

impressivamente, nos dão a dimensão do poder e da fortuna que este capitalista acumulou: 

Estrangeiro, banqueiro, onzeneiro, folião, 

Tem Portugal inteiro apertado na mão: 

Bancos, províncias, oiro, hotéis, homens, governos, 

Querelas, concessões, coroas, céus, infernos, 

Companhias, jornais, dinheiros, fortes, fracos, 

Ministros, imbecis, capelas e tabacos…
16

 

Mais uma vez, é Guilherme Henriques, o historiador alenquerense que conheceu de perto esta 

realidade, que nos diz que «durante a sua administração [liderada por Constant Burnay], a fábrica 

teve um grande impulso – os melhoramentos introduzidos por ele foram orçados em trinta contos», 

passando a descrevê-los: 

«Montou uma excelente máquina de vapor, de 25 cavalos, do sistema Farcot; um sortido de três cardas de 

ferro, uma chardoneza, uma azeitadeira; um effibochese; quatro teares de ferro; doze teares circulares, 

aperfeiçoados; uma percha de dois cilindros; um hidro-extractor; uma grande lavadeira para fazendas; um bom torno 

mecânico e uma máquina de furar ferro. Montou a oficina de sapatos de trança; montou uma nova estufa por cima da 

casa da caldeira (…) e fez muitos outros que seria aqui fastidioso enumerar.».
17

 

Não obstante todo este progresso, em 1880 a fábrica voltou para a direcção do Banco 

Lusitano a quem estava hipotecada, situação que não duraria muito, pois em 1881, no dia 16 de 

Abril, seria adquirida por 300.000$000, por uma companhia denominada Companhia de Lanifícios 

de Alenquer, dirigida pelo Visconde de Macieira, Henrique Eugénio Macieira e por José Correia 

Loureiro. Sobre eles, escreveu Maria Filomena Mónica:  

«Segundo a Carteira Biográfica, em 1885, Henrique José Macieira era um “capitalista e negociante de grosso 

trato da praça de Lisboa”, director de empresas tão importantes quanto a Aliança Fabril, o Caminho de Ferro da Beira 

Baixa e o Banco Lusitano: de José Correia Loureiro nada se sabe».
18

 

No Inquérito Industrial de 1881 é atribuído a esta fábrica um efectivo de 250 operários, sendo 

80 do sexo masculino, 140 do sexo feminino e 30 menores. Produzia ela, então, diversos tecidos de 

lã, casimiras, cheviotes – do inglês cheviot tweed, tecido de lã de qualidade – panos, etc. A 

produção era alimentada por dois motores a vapor que somavam uma força de 65 cavalos e um 

hidráulico de 9 cavalos, os quais imprimiam movimento a uma máquina e a 328 aparelhos. No que 

respeita ao capital, os números publicados são os seguintes: Um capital inicial de 300.000$000, um 

                                                 
16 - Maria Filomena Mónica – “Capitalistas e Industriais (1870-1914)” in Análise Social, Vol. XXIII, (99), 

Lisboa, 1987, p. 840. 
17 - Guilherme João Carlos Henriques – A Vila de Alenquer, p. 182. 
18 - Maria Filomena Mónica – “Capitalistas e Industriais (1870-1914)”,  p. 830. 
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capital fixo de 120.000$000 e um capital circulante de 180.000$000, número este respeitável e que 

indicia uma produção deveras importante, pois ultrapassa, em muito, o valor do imobilizado. 

Poucos anos passados, em 1886, o jornal local Damião de Goes
19

 publica uma desenvolvida 

notícia sobre a fábrica da Companhia, colocando em evidência a sua produção de barretes de todas 

as qualidades, camisolas, castorinas, serafinas, cintas, sapatos de trança, chailes, cobertores de 

fantasia, cheviotes e cachemiras, tudo produtos, acrescenta, que rivalizavam com o que de melhor 

se fazia no estrangeiro, quer na qualidade dos tecidos, quer no acabamento.  

Tudo isto era servido por uma mão-de-obra de 350 operários, sendo este o número mais 

elevado que lhe conhecemos, distribuídos pela Casa das Cardas, pela Casa da Roda onde 

funcionavam 2 pisões de cilindros e um de maços, assim como duas perchas, 2 hidro-extractores, 3 

calandras e uma lavandaria de lãs, pela Fiação que se distribuía por 3 andares e onde funcionavam 

1800 fusos de diversos tipos, uma Casa de Acabamentos, uma Serralharia, uma Tinturaria, uma 

Oficina de barretes, uma Oficina de Tecidos onde pontificavam 21 teares de madeira com máquina 

Jacquart para casimiras, para além de muito outro equipamento e uma Oficina de sapatos. 

 

O ano de 1890 ficaria assinalado por um acontecimento que sendo inerente às relações 

laborais estabelecidas, nem por isso marcou significativamente a vida das fábricas alenquerenses. 

Foi ele uma greve desencadeada pelos tecelões que aí trabalhavam. 

Segundo a imprensa local, era costume antigo estes operários não trabalharem «o terço da 

tarde das segundas-feiras», mas «o administrador emitira ordens em sentido contrário»20as quais 

haveriam de ser transgredidas por quatro tecelões. Em consequência, viram estes ser negada a sua 

entrada na fábrica, facto que arrastou os demais à greve. 

Mas, se estas foram «as causas ocasionais», outras terão sido «as causas predisponentes», 

como um jornal local as denominou ao noticiar o acontecimento conforme se transcreve: 

«Estão em greve os tecelões da fábrica de Lanifícios de Alenquer em consequência de uma redução nas 

gratificações que costumavam receber, pela manufactura de certos tecidos especiais. (…) 

Na segunda-feira última pediram alguns tecelões, em número de quatro, ao seu mestre o sr. Emílio Lardier, que 

os dispensasse do trabalho da tarde, concessão que lhes não pôde ser feita por a afluência de trabalho ser muita nesta 

ocasião. Os tecelões, apesar de lhes ser negada a dispensa que pediam, não compareceram na fábrica.».
21  

No dia seguinte, como referimos, ao ser-lhes negada a entrada na fábrica, «instaram para falar 

ao sr. Lardier» obtendo deste como resposta «(…) que se a direcção os tinha despedido, estavam 

muito bem despedidos, ao que um deles replicou que tão bom era ele, mestre, como o gerente».22 

                                                 
19 - Pedro Coelho - “A fábrica de lanifícios” in Damião de Goes, n.º27, (4 de Julho de 1886),  p. 3. 
20 - “Efhmerides Concelhias” in O Alemquerense, n.º 268, (21 de Abril de 1893), p. 1. 
21 - “Greve” in O Alemquerense, n.º 120, (24 de Abril de 1890), p. 3. 
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Ter-se-ia, então, instalado alguma confusão quando estes quatro operários se recusaram a 

receber a féria sem primeiro medirem a obra. Alertados, os restantes camaradas em número de 27 

abandonaram também eles as oficinas, onde somente ficaram trabalhando outros dois. De igual 

modo as tecedeiras intentaram juntar-se ao protesto, mas viram o seu desejo frustrado quando lhes 

fecharam as portas da oficina. 

O conflito evoluiu e será interessante verificar como reagiram os poderes a esta situação: 

«Mais tarde foram chamados os grevistas a fim de voltarem para as oficinas, com excepção de quatro, mas 

nenhum quis entrar, sem que fossem readmitidos todos. 

À hora em que escrevemos os tecelões continuam em greve, sem que tenha havido nenhuma alteração da 

ordem. 

Dizem-nos que foi dada parte destas ocorrências à autoridade administrativa e que vão ser processados os 

quatro tecelões promotores da greve. 

Também nos consta que foi requisitada força militar que na terça-feira às 11 horas  da noite deu entrada nesta 

vila, na força de 22 praças de Caçadores 2».
23

 

A greve resolver-se-ia, mas os quatro tecelões que estiveram no seu despoletar seriam 

efectivamente despedidos. 

 

Entrado o ano de 1891, declarar-se-ia forte crise não só económica, abalando o tecido 

industrial, mas também monetária, enfrentando as fábricas locais uma séria dificuldade em 

encontrarem o dinheiro com que haveriam de pagar as férias ao seu pessoal: 

«Da crise monetária temos a dizer que permanecem as coisas no mesmo pé. Na fábrica da Companhia 

Portuguesa fizeram as férias com os francos, mas no domingo ás 10 horas da manhã porque o Banco de Portugal fez 

demorar mais um dia em Lisboa o portador, que todas as semanas vai buscar dinheiro. 

De resto, a mesma dificuldade nos trocos e a mesma repugnância em aceitar papel.».
24

 

Pior ainda revelava-se a crise económica que em Maio desse ano levou a um primeiro, porque 

outros se seguiriam, despedimento de 22 operários, notícia essa que se fazia acompanhar deste 

comentário à situação: 

«A crise operária e monetária por que está passando Lisboa, repercute-se nesta vila de uma maneira 

deplorável. 

Em todo o comércio, artes e indústrias nota-se um princípio de paralisia que tende a aumentar 

consideravelmente. O filoxera já tantos prejuízos deu que os lavradores e os negociantes de vinhos desanimaram, 

agora mais este contratempo que faz prever muita miséria.».
25

 

                                                                                                                                                                  
22 - “Greve” in O Alemquerense, n.º 120, (24 de Abril de 1890), p. 3. 
23 - Ibidem. 
24 - “As Crises” in O Alemquerense, n.º 179, (6 de Agosto de 1891), p. 1 
25 - O Alemquerense, n.º 167, (14 de Maio de 1891), p. 1. 
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No ano seguinte, os resultados da empresa haveriam necessariamente de evidenciar a grave 

situação que então se vivera e não estava de todo ultrapassada, e, na busca de uma solução para o 

deficit registado, visitaram a fábrica «(…) os srs. Alfredo da Silva e Joaquim Bizarro, o primeiro 

distinto aluno do Instituto Industrial e Comercial de Lisboa e o segundo seu ex-condiscípulo».  

O primeiro, que haveria de vir a consagrar-se como um dos empresários de maior sucesso da 

nossa indústria, encontrava-se ligado ao Banco Lusitano que somava sucessos e a sua presença em 

Alenquer resultava também da «intimidade que existe entre a superintendência da fábrica e a 

direcção daquele estabelecimento bancário».26 

Alfredo da Silva elaboraria um relatório «do estado em que se acha(va) a empresa, e os 

motivos do deficit, e, passado um mês, a Companhia de Lanifícios reduziria em 20% o ordenado de 

todos os empregados da sua fábrica. 

Neste mesmo ano de 1892, o Damião de Goes voltaria a falar-nos desta fábrica, que, 

dificuldades à parte, continuava a ser uma grande fábrica, atribuindo-lhe agora um número de 250 

operários, logo inferior ao que já lhe havíamos conhecido, mas, em contrapartida, um número 

superior de fusos: 7 máquinas com 3.600 fusos e 2 retorcedeiras com outros 400 fusos. Descreve-

nos também a introdução na fábrica de muitos outros maquinismos e revela-nos ter a mesma 

praticamente abandonado a força hidráulica, sendo-lhe suficientes os 200 cavalos/força que lhe 

advinham das duas máquinas Farcot com caldeiras Dauphinet.27 É bem provável que os muitos e 

importantes melhoramentos introduzidos, com a substituição de máquinas antigas por outras mais 

aperfeiçoadas, tenham contribuído para a redução verificada no número global dos seus 

empregados. 

Quanto à produção, também ela apresenta algumas novidades. Segundo Guilherme Henriques, 

por esses anos, quando o estabelecimento era administrado por José Maria Cardona Barata, 

fabricava-se em Alenquer: 

«Barretes de diferentes qualidades, chailes de fio torcido, de favo, de duas faces, de pano escocês, lisos e com 

barras, de estambre, lisos e com barra, cardado, diagonal, de tarja com barra bourbette, mohair com barra, camisolas, 

cobertores de diversas qualidades, casimiras cardadas e de estambre, com e sem seda, castorina moderna, azul liso, 

escarlate e de fantasia e sapatos de trança.».
28

 

Em 1899, quando Joaquim Bizarro dirigia a fábrica, no domingo 13 de Agosto, Alenquer 

recebeu com «música e foguetório» um «grupo bastante grande de forasteiros, sócios da Academia 

de Estudos Livres» da cidade de Lisboa. Este grupo depois de recebido na Câmara, pelo então 

presidente, Dr. Francisco de Magalhães, e outras entidades, visitou os edifícios mais importantes da 

                                                 
26 - Ibidem, n.º 216 (22 de Abril de 1892), p. 2 
27 - Damião de Goes, n.º 314, (3 de Janeiro de 1892), p. 2.  
28 - Guilherme João Carlos Henriques – A Vila de Alenquer, p. 184. 
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vila e, por fim, a fábrica da Companhia. Esta visita mereceu pormenorizada descrição na obra A 

Vila de Alenquer de Guilherme Henriques. Pelo seu indiscutível interesse, transcrevemos em 

“Anexos”29 este interessante e elucidativo texto, que nos coloca em evidência o funcionamento e a 

organização de uma importante fábrica têxtil oitocentista. 

Alguns meses depois, em finais de Novembro, esta fábrica receberia nova e importante visita, 

a do Conselheiro dr. Bernardino Machado que teve a aguardá-lo os directores Joaquim Bizarro, 

Adolfo Fassio e Paula e Mello, que o guiaram numa visita às instalações fabris.30 

 

Muito embora a sua modernidade e boa administração, nestes anos finisseculares a fábrica 

acumulava prejuízos, e, entre fechar portas e qualquer outra solução, viria a ser arrendada, por 

1.500$000 ao ano, a José Pimentel Ramos. Sob a administração deste industrial, mantiveram-se a 

produção e a manutenção dos postos de trabalho, isto até 1918, último ano da Grande Guerra, 

quando, quase sem anúncio, fechou definitivamente portas. O Jornal d’Alenquer que então se 

publicava, no seu número de 31 de Março insere uma breve notícia: 

«Inesperadamente, sem que ninguém supusesse, paralisou na segunda-feira, por ordem do seu proprietário o 

sr. José Pimentel Ramos, a antiga fábrica de lanifícios, mais conhecida por Fábrica do Meio.  

Os motivos não se sabem ao certo, dizendo uns que é por falta de interesses, outros por imposição de 

credores, outros por falta de combustível, etc. 

O que parece certo é que a fábrica não voltará a trabalhar, o que causa graves transtornos a cerca de 130 

operários que ali ganhavam o seu sustento. 

É mais uma calamidade para a vila de Alenquer, que vem agravar a situação já quase desesperada do 

proletariado local.».
31  

O desmantelamento desta fábrica seria rápido e doloroso. O mesmo jornal, agora no seu 

número publicado a 26 de Maio, adiantava: 

« A antiga fábrica Lafaurie, hoje propriedade do sr. Pimentel Ramos, mais conhecida por Fábrica do Meio, que 

há algumas semanas havia cessado a sua laboração, como então noticiámos, foi no domingo e dias seguintes vendida 

em leilão, rendendo uma importante quantia, que excedeu todas as expectativas. Alguns maquinismos atingiram 

espantosos preços, sendo disputados por bastantes pretendentes que de todos os pontos industriais aqui acorreram. 

A paragem da Fábrica do Meio representa um grande golpe para o operariado desta vila, pois ali empregavam-se mais 

de 100 pessoas que ficaram sem trabalho repentinamente.».
32

 

Em anexo a esta notícia o Jornal d’Alemquer, publicava, ainda, uma carta assinada por Um 

operário fabril, da qual extraímos o seguinte período: 

                                                 
29 - “Anexos” – “Documento 5”. 
30 - Damião de Goes, n.º 675, (1 de Dezembro de 1899), p.1. 
31  - “Fábrica do Meio”  in Jornal d’Alemquer, n.º 235, (31 de Março de 1918), p. 3. 
32  - “Fábrica do Meio” in Jornal d’Alemquer, n.º 243, (26 de Maio de 1918), p. 3. 
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«Certamente V. não recusará albergue a estas mal alinhavadas linhas, que, sem pretensões, representam 

apenas o veemente protesto pela desumanidade com que os operários da Fábrica do Meio, foram tratados pelo seu 

proprietário, deixando-os dum momento para o outro (sem sequer os ter avisado) sem pão, passando fome com as 

suas famílias, sem um queixume nem um protesto violento, que em tal caso seria justo. Devia lembrar-se aquele 

senhor  que veio para aqui pobre, e que com o produto do trabalho de centenas de operários durante 15 anos 

conseguiu enriquecer (…)».
33

 

Terminou deste modo, sem glória nem grande proveito para a vila, o percurso quase 

centenário da fábrica Lafaurie. Deste grande estabelecimento restam um pequeno prédio onde 

funciona uma oficina de electricista-auto e uma nascente de água que, seja Inverno ou Verão, 

incansavelmente corre para o rio, dizendo os mais antigos que vem do poço que era da Fábrica do 

Meio. Todos os restantes edifícios desapareceram nos finais dos anos quarenta, quando por 

iniciativa do então Ministro das Obras Públicas, Duarte Pacheco, o rio mudou o seu curso para 

nascerem novas avenidas. 

 

4.1.3.2. A da Romeira ou do Lopes 

 

A fábrica da Romeira, cujo conjunto de edifícios e construções ainda hoje existe, 

evidenciando um razoável estado de conservação, foi construída nuns terrenos adjacentes ao rio, a 

jusante da vila, no mesmo local onde antes existira uma azenha com esse nome. 

Essa teria sido «feita por Lourenço Martins, o instituidor do morgado de Santa Catarina, por 

licença especial de el-Rei D. Diniz, passada, em 1303», verificando-se que «no tombo dos bens 

daquele vínculo feito em 1508, já se encontra com o nome de azenha da Romeira (…)».34 

 

Eram terrenos de horta, mas, nesse mesmo local da Romeira, funcionou no início do século 

XIX uma oficina manufactureira de cutelaria e armas brancas que foi montada por Félix José Leal 

Arnaut, identificado como «professo da Ordem de Cristo» no Livro do Manifesto do Novo 

Imposto35. De acordo com o manifestado em 1802, a produção dessa oficina, que teve como mestre 

José Maria de Sá, era modesta, resumindo-se a uma centena de dúzias de facas de sapateiro, às 

quais foi atribuído um valor de 60$000. Um segundo manifesto revelou-se-nos idêntico ao primeiro, 

inclusive no objecto do fabrico. 

                                                 
33 - Ibidem.  
34 - Guilherme João Carlos Henriques – A Vila de Alenquer, p. 188. 
35  - ANTT – Impostos, 25, Alenquer, 184 - L.º dos Manifestos das Manufacturas que devem pagar os direitos do 

novo emposto que principiao do 1.º de Junho deste presente ano de 1801 e há-de findar em 1802. 
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Félix Arnaut era natural de Lisboa, embora a família paterna fosse oriunda de Penela, bispado 

de Coimbra e a materna de Guimarães e de Sesimbra. De facto era professo da Ordem de Cristo, 

hábito que obteve aos dezasseis anos de idade, portanto ainda menor, após ter pedido dispensa régia 

desse impedimento alegando que seu pai, o capitão Francisco Dias Leal, familiar do Santo Ofício, 

era, também ele, professo da Ordem de Cristo, assim como seu avô paterno, Manuel Dias Leal.  

Alegou ainda que estava de partida para o Brasil, no primeiro barco de carreira que saísse do 

porto de Lisboa, pois de lá tinha sido chamado por seu padrinho o Conde de Bobadela, personagem 

influente, cuja evocação deve ter sido determinante para o bom sucesso do seu pedido.36 

Facto interessante é o de este mesmo Félix Arnaut ter feito em 1796 uma “Consulta” à Junta 

do Comércio, tendo em vista a instalação de «uma fábrica de facas flamengas e de sapateiro iguais 

em tudo às que vêm de fora e ainda mais perfeitas» em Bucelas, invocando que «sendo seu maior 

trabalho feito em máquinas movidas por água que abunda no sítio de Bucelas, não ocuparia muitos 

operários, nem tiraria braços à agricultura (…)».37 

 

 Fechado este parêntese e voltando ao sítio da Romeira, adquirida a azenha e os terrenos 

envolventes a José da Costa, aí se deu início, no ano de 1870, à construção da segunda fábrica de 

lanifícios que Alenquer conheceu. A iniciativa partiu de Francisco José Lopes, um comerciante de 

modestas origens que, deixando a sua terra natal de Adaufe, Braga, veio estabelecer-se, com um seu 

irmão, na lisboeta Rua Nova da Princesa, n.º 59, onde, ao longo de toda uma vida de trabalho, o 

esforçado comerciante, que permaneceria celibatário, veio a alcançar fortuna. 

O projecto fabril, cuja execução decorreu de 1870 a 1872, foi obra de um engenheiro francês, 

Filippe Linder. Culminando «vinte meses de aturado trabalho», a 29 de Setembro, foi festejada a 

inauguração «havendo grande regozijo na vila, festa na igreja próxima da Santa Catarina e um lauto 

jantar de 130 talheres no primeiro andar da fábrica»38. Sobre o autor do projecto, escreveria 

Guilherme Henriques: 

«O plano do edifício foi traçado por um esperançoso engenheiro francês, Filippe Linder, que, na força da 

mocidade e quando apenas tinha visto o começo desta obra, visitando as minas de Cáceres, na Espanha, encontrou 

morte desastrosa que veio cortar uma vida que prometia para si e para Portugal. O operário deixa um monumento no 

resultado do seu trabalho.».
39

 

                                                 
36 - ANTT – Habilitações da Ordem de Cristo, Maço 10, Doc. 13. 
37 - ANTT – JC – Livro 130, Registo de Avisos, Alvarás, Decretos e Consultas, p. 25v.º-26v.º. 
38 - Guilherme João Carlos Henriques – A vila de Alenquer, p. 188. 
39 - Guilherme João Carlos Henriques – A vila de Alenquer, p.188. 
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O conjunto de edifícios, e demais construções que deram forma à fábrica de lanifícios da 

“Romeira”, encontra-se hoje classificado como “Imóvel de Interesse Público”.40 O corpo principal 

«organizado em dois edifícios adossados, de planta rectangular, com dois e três registos, 

respectivamente, e cujos alçados exteriores são ritmados por portas e janelas emolduradas»41 situa-

se junto ao rio, tal como a casa dos maquinismos hidráulicos, a mãe de água, a casa dos motores e 

anexos.  

Paralelamente a este conjunto, encontra-se um outro de construção mais moderna, onde se 

situavam o armazém das lãs, a estufa, a tinturaria e a casa da caldeira, cujo projecto ficou a dever-se 

ao engenheiro Jorge Freire da Silva. Acima deste segundo conjunto, galgando a encosta, 

construíram-se a chaminé, o tanque de água e um conjunto habitacional destinado aos técnicos 

superiores. 

Conforme consta do depoimento do seu administrador Sr. Augusto José da Graça, aquando da 

visita que teve lugar no dia 4 de Outubro de 188142, no decorrer do Inquérito Industrial desse 

mesmo ano, a data oficial da sua fundação é a de 13 de Fevereiro de 1871. 

Esta fábrica que funcionava em nome particular, o de Francisco José Lopes, teve um capital 

inicial de 130:000$00, sendo o capital fixo de 80:000$000 réis. Ainda de acordo com os elementos 

colhidos na citada visita, em 1871 a fábrica empregava 181 operários, dos quais 83 eram mulheres, 

66 homens e 32 menores, e nela fabricavam-se barretes, chailes, coberjões, cobertores, casimiras de 

fantasia e cintas, sendo os seus principais centros de consumo as cidades do Porto e de Lisboa, onde 

possuía escritórios e armazéns, na Rua dos Fanqueiros, n.º 59. 

A lã que esta unidade fabril utilizava como matéria-prima vinha do termo da vila, do Alentejo 

e de Espanha, adquirida nos mercados de Évora, Sacavém e Badajoz. Curiosamente, o seu 

administrador diz nada ter a reclamar quanto às vias de comunicação, uma vez que o transporte dos 

artefactos era feito por via marítima.43 Seria, pois, pelo Tejo que também lhe chegavam as 

«matérias primeiras» necessárias ao fabrico, tais como a soda, a oleína, o anil, as anilinas de 

diferentes cores, etc, e, muito importante, o carvão de pedra. 

A energia que alimentava as suas máquinas provinha de duas fontes, a hidráulica e o vapor. 

Desse modo, esta fábrica possuía uma roda hidráulica que funcionava todo o ano e que debitava 

uma força de oito cavalos. No que dizia respeito ao vapor, tinha duas caldeiras, uma de 40 cavalos e 

outra de 18, as quais forneciam o vapor que fazia mover duas máquinas de 30 e 10 cavalos de força. 

                                                 
40 - Decreto 2/96 publicado no Diário da República, n.º 56, de 6 de Março de 1996. 
41 - IPPAR – Ficha Descritiva. 
42 - Inquérito Industrial de 1881. Inquérito Directo. Segunda Parte. Visita às Fábricas., Vol. I, pp. 141-144. 
43 - Ibidem p. 142. 
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A roda hidráulica foi construída pelo engenheiro Linder, as caldeiras e máquinas a vapor eram de 

proveniência belga, marca Nicolaï. 

Os processos de fabrico foram então considerados modernos e iguais aos estrangeiros, sendo 

todo o maquinismo de origem belga e francesa. Segundo esse mesmo Inquérito, eram as seguintes 

as máquinas então instaladas: 

«três calandras para lavagem de lãs; três sortidos compreendendo oito cardas; três fiações com mil e duzentos 

fusos de Martin; uma chardonneuse para limpar e abrir lã; um batedor; um esfarrapador; uma máquina para azeitar; 

três pisões; dois cilindros e um de massos; três perchas; uma tesoura; uma máquina de aveludar; uma escova; uma 

prensa mecânica; uma prensa braçal; dezoito engenhos circulares ou teares para fazer barretes, dois para matiz e um 

para carapinha; trinta teares de trança; dezoito teares para fazer sapatos; dezassete teares para tecidos com 

maquineta Jacquard; seis teares lisos; vinte teares para cintas; quatro teares mecânicos; uma máquina para 

encarretar; uma máquina para encher canelas e um torno mecânico.».
44  

Bem equipada, esta fábrica foi então considerada «próspera». Segundo Guilherme Henriques, 

«por alguns anos depois da fundação foi administrador desta fábrica o sr. Augusto José da Graça, a 

quem, em grande parte, se deve o desenvolvimento que teve»,45 pelo que é de crer que para essa 

prosperidade muito tenha contribuído a acção proficiente deste seu administrador. 

Augusto José da Graça nasceu em 1845, foi alfaiate de profissão e em 1868 ocupava em 

Alenquer, onde residia, o lugar de fiel de correio. Já sabemos que de 1872 a 1879 foi o 

administrador da Romeira, cargo onde, certamente, adquiriu prestígio social, o que o levaria a ser 

também um dos protagonistas da política local: Vereador-fiscal em 1874-76; vereador-substituto em 

1876-78; vereador em 1882-84 e vice-presidente em 1887-1890. O caso de Graça não foi único, 

pois no último quartel do século torna-se comum encontrar gente da indústria ocupando altos cargos 

na vida municipal e Graça foi um deles. 

Em 1888, aquando da Exposição promovida pela Associação Industrial Portuguesa, a 

qualidade dos produtos fabricados na Romeira foi publicamente reconhecida com a atribuição de 

uma medalha de ouro e outra de prata. Dois anos depois, em 1890, segundo os dados do novo 

Inquérito Industrial
46, a fábrica empregava já 272 operários, dos quais 176 eram mulheres e 96 

homens, sendo 116 menores, com menos de 16 anos. 

Os anos 90-92 foram também de algumas dificuldades para a Romeira em consequência da 

crise económica e monetária que o país atravessou. Apesar disso, o seu proprietário nunca deixou 

de investir em novo equipamento. Disso deu conta, por exemplo, O Alemquerense, ao noticiar que 

                                                 
44 - Inquérito Industrial de 1881. Inquérito Directo. Segunda Parte. Visita às Fábricas., Vol. I, p. 142. 
45 - Guilherme João Carlos Henriques – A Vila de Alenquer, p. 190.  
46 - Inquérito Industrial de 1890 – Vol 4, ( Indústrias Fabris e Manufactureiras ), Lisboa, Imprensa Nacional, 

1891. 
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«para a fábrica da Romeira chega em breve uma nova máquina a vapor, teares de ferro e cardas»,47 

mesmo quando não podia calar que «começaram hoje a trabalhar todos os operários da fábrica da 

Romeira que têm estado sem trabalho».48 

Conforme publicou o jornal Damião de Goes
49 em 1892, a fábrica produzia então xailes, 

serafinas, castorinas, baetas, barretes, cintas, cobertores e sapatos de trança, tendo iniciado, também, 

o fabrico de elásticos de algodão e de seda. 

A 23 de Janeiro de 1899, com a idade de 75 anos, falecia Francisco José Lopes. No seu legado 

seriam contemplados estabelecimentos pios e os pobres da freguesia onde nasceu. Na ocasião, os 

operários da sua fábrica também não ficaram esquecidos, tendo cada um deles recebido quatro 

semanas de salário.50 Foram seus herdeiros as irmãs Maria Lopes d’Oliveira e Teresa de Jesus, 

assim como o seu irmão Manuel José Lopes d’Oliveira que haveria de assumir os destinos da 

fábrica, tornando-se o seu novo proprietário. 

Quando em 1904 Esteves Pereira e Guilherme Rodrigues publicam o seu Diccionário, nele se 

pode ler sobre o equipamento e produção desta fábrica: 

«(…) máquina a vapor de 60 cavalos, à qual o sr. António Rosa, hábil serralheiro da fábrica, introduziu várias 

modificações e 1 motor hidráulico e grande quantidade de máquinas de fazer trança. Num outro edifício foi instalada 

a oficina de elásticos que consta de 7 teares, 3 fiações, 1 urdideira, 1 máquina de acabamento e outras. A sua principal 

produção são serafinas, de fabrico esmerado, barretes, cuja fama é bastante conhecida, cobertores de riscas e de 

fantasia com centro e barras lavradas, de lindos desenhos, onde prima o bom gosto e a boa execução, casemiras, 

xailes, cintas, amazonas, etc. É a única fábrica em Portugal que tem bem montado o fabrico de elásticos. Emprega 250 

operários (…)».
51

 

O Almanach da Folha de Torres Vedras para o ano de 1906 dedica-lhe, tão só, duas breves 

linhas, com a informação «(…) administrador, Manuel Athayde (emprega 180 operários)».52 No 

que respeita ao número de operários, não pode passar despercebida a discrepância entre os números 

acabados de apresentar e os anteriores, tanto mais que o intervalo de tempo a que dizem respeito é 

muito curto, podendo, eventualmente, admitir-se uma contagem menos cuidada. 

                                                 
47 - N.º 125, (29 de Maio de 1890), p. 3. 
48 - N.º 127, (12 de Junho de 1890), p. 3. 
49 - Damião de Goes, nº 314, ( 3 de Janeiro de 1892 ), p. 3 . 
50 - Guilherme João Carlos Henriques – A Vila de Alenquer, p. 190. 
51 - Esteves Pereira e Guilherme Henriques – Diccionário Histórico, Chorographico, Heráldico…, Vol. I, 

Lisboa, João Romano Torres, 1904, p.192. 
52 - Almanach da Folha de Torres Vedras – 1906, Annuario Comercial-burocratico e agrícola da Região, 

Propriedade da Folha de Torres Vedras, 1905, p. 107. 
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Porém, mapas estatísticos insertos num relatório de José António Arroio sobre a 

reorganização do ensino elementar, industrial e comercial em Setúbal e Alenquer53 confirmam 

algum declínio, pelo menos nessa vertente, a do emprego.  

De acordo com esses mapas, a Romeira, em 1912, empregava 180 operários, dos quais 40 

eram homens, 114 mulheres e 26 menores de 12 anos. No que respeita às mulheres e sendo a 

Romeira a fábrica que empregava menos operários, verifica-se que aí a mão-de-obra feminina 

estava largamente em maioria, uma vez que a fábrica do Meio com 200 operários empregava 77 

mulheres e a da Chemina com 182 operários empregava, tão só, 52 mulheres. Em 1915, o número 

de operários laborando na Romeira cai drasticamente para 130, mas igual redução de efectivos 

observa-se na do Meio que empregava então 145 e na da Chemina onde o número de operários caiu 

para 172. A esta redução não terá sido alheia a crise induzida pela Grande Guerra de 1914-18. 

Chegados aos anos trinta e ao “Estado Novo”, verifica-se que a Romeira era já propriedade de 

Júlio António d’Amorim Lima, mantendo-se na posse desta família até aos anos sessenta quando 

definitivamente cessou a laboração. O edifício principal é hoje propriedade do Município, aí se 

desenrolando actividades culturais, recreativas e de apoio a feiras e exposições. Os restantes 

edifícios estão nas mãos de particulares.  

 

4.2.3.3. A da Chemina 

 

A fábrica de lanifícios da Chemina nasceu por iniciativa dos irmãos José Joaquim e Salomão 

Guerra, técnicos que da Arrentela, Seixal, outro centro desta indústria, vieram para Alenquer com o 

objectivo de exercerem nas fábricas da Romeira e do Meio a chefia das secções de acabamento e de 

tecelagem. Em Alenquer, viriam ainda a estabelecer-se como comerciantes, com a firma Guerra & 

Irmão ligada ao comércio de materiais de construção. 

Os capitais aqui investidos, esses foram nortenhos, de banqueiros e industriais da cidade do 

Porto, avultando de entre eles os nomes de Cândido Ribeiro da Silva e de Carlos José Alves. Para o 

efeito foi criada uma sociedade em comandita, a Companhia de Lanifícios da Chemina que, 

passados poucos anos, se transformaria em sociedade anónima, assumindo a designação de Fábrica 

de Lanifícios da Chemina, S.A.R.L.. O capital inicial foi de 130:000$000 réis, correspondendo 

80:000$000 a capital fixo e o restante de capital circulante. 

                                                 
53 - José António Arroyo – Relatórios sobre a reorganização do ensino elementar, industrial e commercial em 

Setúbal e Alenquer, Lisboa, Imprensa Nacional, 1916, pp. 40-41. 
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O projecto de arquitectura e engenharia ficou a dever-se ao alenquerense José Juvêncio da 

Silva, que também havia sido o autor do projecto do novo edifício dos Paços do Concelho. Dele 

traçou O Alenquerense o seguinte retrato: 

«Magro, andar incerto, bigode ralo e pés grandes. Começou modestamente, devendo ao seu trabalho e boa 

vontade aquilo que sabe…Tem plantas célebres como a planta da fábrica [Chemina], a planta do teatro [Ana Pereira], 

a planta do coreto [ do Parque Vaz Monteiro ] e a planta do pé.».
54

 

Em Abril de 1889, um outro jornal que então se publicava na vila de Alenquer, o Damião de 

Goes, ao noticiar os trabalhos da última sessão camarária, publicitava assim, sob a epígrafe 

«Alenquer industrial», a iminência do começo das obras de construção da nova fábrica: 

«Na última sessão da câmara de Alemquer foram resolvidos diversos assuntos tendentes a facilitar aos srs 

Guerras a construção do edifício para a fábrica de lanifícios que estes srs., como representantes de uma empresa, em 

breve vão principiar na Chemina. 

Para substituir o Sr. Salomão Guerra no cargo que exercia na Fábrica da Companhia foi nomeado o sr. 

Sebastião Correia (…)».
55

 

Ainda segundo o mesmo jornal, teria sido breve o espaço de tempo que mediou para o 

efectivo arranque das obras, as quais tiveram o seu início no dia 8 de Abril de 1889. O terreno 

escolhido pertencia à quinta ou casal da Chemina e, mais uma vez, situava-se junto ao rio, a poucos 

passos do Largo do Espírito Santo, portanto bem próximo do centro da parte baixa da vila. As obras 

decorreriam céleres, pois a 31 de Agosto festejava-se rijamente, como era tradição, o «pau-de-

fileira», e em Junho de 1890, um ano e poucos meses passados, inaugurava-se o novo 

estabelecimento fabril, o terceiro do género que a vila conhecia. 

Por esses anos, em 1891, o mesmo Damião de Goes, enumerava assim o seu equipamento: 

«O mais maquinismo compõe-se de 31 teares mecânicos, 10 teares manuais, 1.240  fusos, 3 sortidos de cardas, 

lavadouro de lã completo, máquinas de torcer, encarretar, encher canelas, urdideiras mecânicas e manuais, lavadeira, 

pisão, percha, máquinas de acabamento e duas prensas.».
56

 

Esta fábrica, embora erguendo-se junto ao rio, como já dissemos, não viria a utilizar a sua 

força motriz, pois seria equipada de raiz com uma máquina a vapor de 50 cavalos força, e, novidade 

na vila, toda ela era iluminada a luz eléctrica pelo chamado «sistema alemão». 

Quando iniciou actividade dava emprego a 136 operários, sendo 18 homens, 40 mulheres e 78 

menores de 16 anos, de ambos os sexos,57 saindo das suas mãos «xailes façonnés, de duas faces, 

primaveras, de estambre, diagonais e outros; casimiras, castorinas, cintas, barretes, cobertores e 

                                                 
54  - O Alenquerense, n.º215, (15 de Abril de 1892), p. 2. 
55  - Damião de Goes, n.º 171, (7 de Abril de 1889), p.1. 
56 - Damião de Goes, n.º 314, (3 de Janeiro de 1892), p. 2. 
57 - Inquérito Industrial de 1890, Vol. IV, ( Indústrias Fabris e Manufactureiras ), Lisboa, Imprensa Nacional, 

1891. 
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outros»58. Em 1893, empregava já 200 operários de ambos os sexos e o seu capital subira a 

200:000$00059. 

Uma primeira descrição das suas instalações foi dada pelo Almanach Provinciano para o ano 

de 1896, citado por Guilherme Henriques: 

«O edifício principal, construído em harmonia com os modernos processos de higiene, consta de três 

pavimentos, onde se acham instaladas as oficinas de tecelagem, acabamento, de barretes, escritório, máquina 

motora, máquinas de cardação, fiação e de limpeza, lavagem de lãs, fios, fazendas, etc. 

Além deste edifício, tem mais outras casas, onde estão instaladas: a tinturaria e estufa, caldeira, oficinas de 

serralharia e carpintaria, prensa manual, armazéns de lãs e de materiais; tudo em construções separadas.».
60

 

Sob a administração de Cândido Ribeiro da Silva e gerida localmente pelos irmãos Joaquim 

José e Salomão Guerra, a cargo de quem estavam ainda as oficinas de acabamento e tecelagem , a 

fábrica prosperou, o que ficou a dever-se, também, à boa qualidade do produto fabricado, por vezes 

publicamente enaltecida. 

Ainda na publicação acima citada e transcrita por Guilherme Henriques, pode ler-se: 

«As caxemiras e os xailes, especialidade da fábrica, são um primor de tecido. Estes dois produtos rivalizam com 

os melhores do estrangeiro. As casimiras, diagonais, cobertores  e outros tecidos, a sua fabricação, como se sabe, tem 

sido nestes últimos tempos notavelmente aperfeiçoada e por isso, não admira que estes produtos estejam a par dos 

melhores que aparecem no mercado. É a única fábrica do país que fabrica cintas finas de canutilho. (…) 

A fábrica tem trabalhado em cheio, o que prova quanto os seus produtos são apreciados no mercado. O 

aumento de produção sempre crescente que a fábrica tem tido, é uma verdadeira glória para os seus fundadores, os 

srs Guerras, que vêem assim os seus esforços coroados do melhor êxito.».
61

 

Enaltecendo a competência de um dos gerentes, no caso Salomão Guerra, prossegue o mesmo 

articulista: 

«Nesta última oficina [ a de tecelagem ], a mais importante de todas, tivemos ocasião de apreciar os delicados 

e variados desenhos de difícil execução para xailes com ramagem de seda e outras especialidades, onde se nota, além 

de um primoroso e inexcedível bom gosto, o profundo conhecimento nesta arte, dos seus autores».
62

 

Parecendo corroborar quanto temos transcrito acerca do moderno equipamento da fábrica e da 

qualidade dos seus técnicos, um e outra reflectidos na excelência do produto fabricado, Esteves 

Pereira e Guilherme Rodrigues, sublinhando que «os seus produtos dum fabrico esmerado, estão a 

par com os similares estrangeiros, tendo sempre fácil colocação no mercado», escreveram em 1904, 

no seu Diccionário: 

                                                 
58 - Damião de Goes, n.º 314, (3 de Janeiro de 1892), p. 2. 
59 - Ibidem, n.º 405, (01 de Outubro de 1893), p. 2. 
60 - Guilherme João Carlos Henriques – A Vila de Alenquer, p. 192. 
61 - Ibidem, p. 194. 
62 - Guilherme João Carlos Henriques – A Vila de Alenquer, p. 194. 
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«O maquinismo é todo moderno, do mais aperfeiçoado, tendo sido ultimamente aumentado com máquinas 

aperfeiçoadíssimas para as oficinas de acabamento e outras. A fábrica da Chemina emprega 230 operários, sendo a 

especialidade do seu fabrico, xailes, fazendas de fantasia para senhora, cobertores de fantasia e casemiras, 

produzindo muitos outros artigos (…). Os xailes de lindos desenhos com barras de seda são um primor de fabrico, 

assim como os cobertores de fantasia com lavrados e barras dum gosto inexcedível a par de um desenho 

impecável.».
63

 

Num interessante e pertinente comentário à indústria da lã, redigido e publicado na sequência 

do Inquérito Industrial de 1881, José d’Azambuja Proença escreveria sobre aquele que foi, desde 

sempre, considerado um dos nossos principais centros têxteis, a Covilhã: 

«Se passarmos a examinar outros centros de fabrico, por exemplo a Covilhã, veremos que ainda o seu estado é 

pior. O maquinismo de que pela maior parte ali se faz e usa já é antigo, os processos de fabrico, muito velhos e 

rotineiros. Há ali bons operários, mas há absoluta falta de artistas (…). 

No mercado de Lisboa não têm a menor aceitação e os comerciantes daqui que compram tecidos na Covilhã 

têm de os mandar beneficiar nas fábricas deste distrito (Lisboa) para poderem conseguir vender alguns e assim 

mesmo por preços insignificantes.».
64

 

Este texto ocorreu-nos pelo gritante contraste que ele evidencia face à já caracterizada 

situação da indústria têxtil alenquerense. No fundo ele acaba por revelar-nos uma indústria da lã 

nacional “a dois tempos”, todavia, estamos em crer que um dos factores que então fazia pender de 

forma tão lisonjeira os pratos da balança a favor de Alenquer, era a sua situação privilegiada face 

aos mercados, as suas acessibilidades ao grande centro consumidor e exportador que era a capital 

lisboeta. 

Senão, vejamos o que Fradesso da Silveira que dirigiu o Inquérito às fábricas da Covilhã 

sobre a matéria: 

«(…) porque o benefício das estradas não chegou ainda a todos. Que o diga a Covilhã e Gouveia; que o digam 

todas as fábricas que tiveram a coragem de importar máquinas, com enorme sacrifício, para a produção de artefactos, 

que devem ser transportadas em cargas, porque não há caminho para essas fábricas, por onde um carro possa 

facilmente, ou sem perigo, correr!»
65

 

A Chemina era, pois, uma fábrica moderna e bem equipada, com  tudo o que a mais recente 

tecnologia estrangeira oferecia. Segundo o Almanach Provinciano estava assim equipada: 

«A máquina motora, da força de 75 cavalos, é de sistema francês, e a caldeira nacional, construída nas oficinas 

de J. Peres & Dumorá, em Lisboa. A oficina de tecelagem é composta de teares manuais e mecânicos de diversos 

sistemas, alemães, belgas e ingleses. As máquinas da oficina de cardação, são todas de sistema belga, do mais 

                                                 
63 - Esteves Pereira e Guilherme Henriques – Diccionário Histórico, Chorographico, Heráldico (…), p. 191. 
64 - José d’Azambuja Proença – A indústria de tecidos de lã em Portugal: algumas considerações sobre o seu 

atraso e estacionamento, Lisboa, Typ. Belenense, 1884, p. 7. 
65 - Joaquim Henriques Fradesso da Silveira – As fábricas de Portugal: indagações relativas aos tecidos de lã 

resultados da inquirição feita por ordem do Conselho das Alfândegas, Lisboa, Imprensa Nacional, 1864, p. 46. 
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aperfeiçoado. São também do sistema belga e inglês as máquinas da oficina de fiação, e a retrocedeira e máquinas de 

limpeza, de sistema belga. A máquina esfarrapadeira é de sistema francês. Na oficina de acabamento a tesoura, 

aveludadeira, perchas, prensas mecânicas, escova , pisões, etc., é tudo de sistema belga. Na oficina de lavagem, a 

lavadeira de fazenda é de sistema francês e o lavadouro de lã e hidro-extractor são de sistema alemão, bem como a 

máquina de lavar o fio. Possue duas bombas alimentadoras, uma francesa e outra alemã.».
66

 

E tudo isto veio, Tejo acima, do porto de Lisboa até ao da Vala do Carregado, para depois 

chegar a Alenquer em carretos puxados a bois…Toda esta modernidade confirmaria as palavras de 

Fradesso da Silveira sobre o estado da nossa indústria, quando se avizinhava um novo século: 

«No encarolar do barbim, no encanelar da trama, no grudar do ordume, na tecedura, no apisoar, e nos 

acabamentos dos panos e tecidos análogos, assim como nas operações que exigem os rasos, acompanhámos os 

outros povos no seu movimento fabril.».
67

 

O Almanach da Folha de Torres Vedras, para o ano de 1906, informa que esta fábrica 

«emprega 250 operários, tem 168 máquinas, entre elas, 62 teares, 8 máquinas de cardar e 3 fiações 

com 1.240 fusos», segundo «Estatística de 1912» publicada por José António Arroio num seu 

Relatório, a Chemina empregava então 182 operários, dos quais 60 eram homens, 61 mulheres e 

outros 61 menores de 12 anos de ambos os sexos, mas, segundo o mesmo, em 1915 o número 

global de operários havia descido para 172.68 

Enquanto Fábrica de Lanifícios da Chemina, SARL esta empresa teve sempre escritórios e 

sede na cidade do Porto, na Rua Formosa, n.º 376, e, já nos anos trinta, foi gerida por um outro 

Guerra, sobrinho dos primeiros, o sr. Isidoro de Castro Guerra. 

Em 1948 a fábrica foi vendida passando a ser pertença da firma Fábrica Barros, Ldª. Todavia 

essa nova situação duraria pouco tempo, pois acabaria por encerrar em 1949, assim se mantendo até 

1952, para ser de novo transaccionada. Foi então que passou a designar-se Empresa de Lanifícios 

Tejo, Ld.ª, e, em 1977, ainda empregava 160 operários. Encerrou definitivamente em 1994, tendo os 

seus edifícios sido adquiridos pelo município alenquerense. Nos de construção mais recente 

funcionam hoje colectividades e o Centro de Dia e ATL da Santa Casa da Misericórdia. O corpo 

principal do edifício, que ardeu em 2000, aguarda por um futuro melhor, constando estar iminente 

uma solução que manterá a sua traça original. 

 

4.1.3.4. A da Companhia de Fiação ou do Papel 

                                                 
66 - Almanach Provinciano para o ano de 1906, cit. por Guilherme João Carlos Henriques – A Vila de Alenquer, 

p. 192.  
67 - Joaquim Henriques Fradesso da Silveira – As fábricas de Portugal: indagações relativas aos tecidos de lã 

resultados da inquirição feita por ordem do Conselho das Alfândegas, p. 46. 
68 - José António Arroyo – Relatórios sobre a reorganização do ensino elementar, industrial e commercial em 

Setúbal e Alenquer, pp. 40-41. 
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Quando em 1889 a então Companhia de Papel de Alenquer decidiu interromper a sua 

actividade, as excelentes instalações que lhe pertenciam e que iriam ficar devolutas foram 

consideradas ideais para aí se instalar uma fábrica de lanifícios. Dando conta desse projecto que 

implicava uma mudança de ramo, noticiou o jornal Damião de Goes: 

« Acaba de constituir-se a Companhia Portuguesa de Fiação e Tecidos de Lã para exercer o comércio fabril e 

tecelagem de lã e mais preparos respectivos. A nova empresa adquiriu os prédios rústicos e urbanos, máquinas e mais 

utensílios, pertencentes à companhia da fábrica de papel desta vila, que, por este motivo, fechará muito 

brevemente.».
69

  

De facto, no dia 30 de Março desse ano, em Lisboa, havia-se já celebrado a escritura de 

constituição da nova Companhia, a qual nasceria com um capital inicial de 180:000$000 réis, 

representado por 1.800 acções de 100$000 réis cada, sendo seus fundadores e subscritores António 

Pereira de Carvalho, António Thomaz da Fonseca Ricca, Francisco Ribeiro da Cunha, Alfredo 

Pereira, António Teixeira Júdice, Carlos Joaquim Peters, Adrião de Seixas, Carlos P. Ferreira dos 

Anjos, Francisco António Pereira d’Araújo Peres e José Ricca Júnior. Este último havia sido 

accionista e administrador da Companhia de Papel. 

Os estatutos desta nova companhia foram publicados no Diário do Governo do dia 3 de Abril 

de 1888 e neles constava que tinha por fim «(…) a fiação, branqueio, tinturaria, tecelagem de 

algodão e o fabrico completo de todos os artefactos que se julgarem convenientes».70 

Depois, em Junho, o Damião de Goes noticiava que principiariam no dia seguinte as obras no 

edifício que fora do papel e onde a fábrica se iria instalar. Adiantava ainda que todo o maquinismo 

que fora da «extinta fábrica do papel» havia sido adquirido pela fábrica do Prado, de Tomar.71 

Num outro número publicado em Julho, o mesmo jornal informava que iam «muito 

adiantados os trabalhos de demolição da antiga fábrica (…)»,72 e, cerca de um ano depois, em Junho 

de 1890, anunciava que «na fábrica da Companhia Portugueza de Fiação e Tecidos de Lã já 

funciona a oficina de lavagem de lãs».73 

Quando do seu arranque, esta fábrica empregou alguns operários e técnicos ingleses, facto que 

não havia acontecido com suas congéneres alenquerenses, que sempre empregaram mão-de-obra 

nacional. Porém, nesses conturbados tempos do Ultimatum que havia deteriorado o nosso 

relacionamento com a Grã-Bretanha e levantado por todo o País ondas de patriotismo, nem tudo 

                                                 
69 - “Alemquer industrial” in Damião de Goes, n.º 171, ( 7 de Abril de 1889 ), p. 1. 
70 - O Alemquerense, n.º 13, (5 de Abril de 1888), p.2. 
71 - Damião de Goes, n.º 183, (30 de Junho de 1889), pp. 1-2. 
72  - Ibidem, n.º 185, (14 de Junho de 1889), p.1. 
73 - Ibidem, n.º 232, (8 de Junho de 1890), p.2. 
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corria bem nesta fábrica com os ingleses que nela trabalhavam. A propósito, noticiou o Damião de 

Goes: 

«Cá, em Alenquer, não corre o tempo muito fresco para os nossos fiéis aliados. Quinta-feira um inglês, 

empregado da fábrica da Companhia Fiação e Tecidos, deu uma bofetada num operário português da mesma fábrica, 

que não quis desforçar-se imediatamente pelo receio de ser demitido do seu cargo. Um outro operário português, 

indignado pela petulância do beef, que se julgava talvez lá pelas alturas do Chire, esperou-o à porta da fábrica e tosou-

o valentemente. Claro é que todos os operários viram com prazer e com disposição para qualquer eventualidade, a 

carga dada no inglês, o que não sucedeu a cinco ou seis operários ingleses que deram às da Vila-Diogo logo que viram 

o princípio da festa. Abençoada tareia.».
74

 

Os ânimos poderão ter serenado, mas, em Agosto do ano seguinte, reacender-se-ia a fúria 

anti-inglesa, assumindo ela a forma de uma greve espontânea que visou a expulsão do «mestre-geral 

daquela fábrica, um escocês, um britânico, isto é, um inglês… alto, espaduado, coradaço, de óculos 

azuis, nariz poliedro e rubicundo como qualquer rabanete».75 Um outro jornal apodou-o de «mau 

administrador e mau homem», contando-se às dezenas as sevícias.76  

Ao que parece esse mestre «não queria que os operários fumassem e conversassem; só dava 

licença para irem uma vez à privada (…)»,77 ou, dito de outra maneira, « quem fosse mais de uma 

vez num terço de um dia à retrete, era multado e por fim despedido, embora fosse lá fumar como se 

impunha aos operários»,78 pelo que pode presumir-se que por detrás do patriotismo exaltado de 

então, tenham estado outras razões, talvez uma certa antipatia motivada pela imposição de regras de 

disciplina muito britânicas… Por exemplo: 

«Na fábrica da Companhia Portuguesa de Fiação e Tecidos de Lã vai agora haver umas chapas pequenas, que 

serão postas numa tabuleta à entrada da porta, para os operários quando sairem a todas as horas retirarem-nas para 

um outro local, de maneira que o operário que saia ao almoço ou ao jantar e não torne a entrar a horas competentes, 

logo se dá pela sua falta. 

Também estão encomendadas a um latoeiro desta vila 300 caixinhas de folha para pagamentos que ao sábado 

se fazem. Os operários recebem nas suas respectivas oficinas a caixa com a importância da sua féria. Boa 

lembrança.».
79

 

Afinal, talvez este precursor do relógio de ponto, esta forma expedita de pagar as férias sem 

longas filas em que se consumia um dos terços do dia de trabalho, enfim, todas as preocupações 

                                                 
74 - Ibidem, n.º 235, (29 de Junho de 1890), p.2. 
75 - “Por Ahi” in Damião de Goes, n.º 293, (9 de Agosto de 1891), p. 2. 
76 - “Conflito” in O Alemquerense, n.º 179, (6 de Agosto de 1891), p.1. 
77 - “Por Ahi” in Damião de Goes, n.º 293, (9 de Agosto de 1891), p. 2 
78 - “Conflito” in O Alemquerense, n.º 293, (6 de Agosto de 1891), p.1 
79 - O Alemquerense, n.º 170, (4 de Junho de 1891), p.3. 
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manifestadas com os ganhos de produtividade estivessem um pouco acima do entendimento que o 

operariado local tinha em relação à sua prestação de serviço… 

Por isso, o Damião de Goes, sob o título «Questão operária», dava, assim, conta do desfecho 

desta querela contra as chefias inglesas da fábrica: 

«(…) os operários da Companhia Portugueza de Fiação de Tecidos de Lã, fartos de aturar a brutal direcção dos 

ingleses encarregados da mesma fábrica impuseram terça-feira a sua saída, o que conseguiram, com manifesto 

aplauso de toda a população desta vila.  

Como a fábrica não podia estar sem direcção foi esta confiada ao nosso amigo José Alves Godinho Évora, que 

se achava no gozo de licença na sua Quinta da Arrocásia, o qual logo na quarta-feira assumiu as suas funções.».
80

 

Teria sido mais ou menos assim. Na verdade, a direcção da companhia ao ter tido, 

conhecimento telegraficamente do conflito tomou o comboio para a Vala do Carregado e daí 

dirigiu-se a Alemquer, tendo os srs. Pereira da Silva, Júdice e Braga acordado com os operários 

«(…) em continuarem a ter entre si dois ingleses, os que estão empregados no estambre» tendo 

rescindido os contratos com os outros três, mestre geral incluído, que viria a ser substituído pelo sr. 

Sebastião Correia, mestre dos tecidos.81 

Este José Alves Godinho Évora que passou a dirigir a fábrica era natural de Junceira, Tomar, 

tendo vindo para Alenquer em 1854 como empregado da fábrica de papel, portanto logo no início 

do segundo ciclo de vida daquela fábrica, acabando por ascender a seu administrador. Em Alenquer 

granjeou prestígio social, vindo a desempenhar cargos políticos como o de Vereador substituto em 

1882-84, 1884-86 e 1887-90. 

O ano de 1892 seria marcado por grandes dificuldades, chegando mesmo a ser noticiado por 

alguns jornais de Lisboa o seu encerramento, assim como de outras da vila. Um desmentido 

publicado nas páginas do O Alemquerense, dá-nos bem a dimensão que a fábrica tinha atingido: 

«(…) a fábrica da Companhia Portuguesa resolveu não fechar, mas reduzir os dias de trabalho a quatro a 

começar desta semana. Nas outras fábricas, parece que continuará o trabalho como até aqui. 

Se como disseram alguns colegas fechassem mais fábricas, não ficariam só 500 operários à boa vida, porque só 

a Companhia Portuguesa    emprega talvez número superior».
82

 

Embora não tenha encerrado, de Março a Outubro, esta fábrica reduziu a 4 dias a semana 

laboral. Ultrapassado este período crítico, escreveu o mesmo jornal: 

«Esta fábrica uma das primeiras no no seu género, senão a primeira na especialidade do artigo a que se dedica, 

graças à acertada gerência, tanto administrativa como fabril, parece, que vai entrar em um novo período de 

prosperidade.».
83  

                                                 
80 - “Questão operaria” in Damião de Goes, n.º 293, (9 de Agosto de 1891), p. 1. 
81 - “Exabundantia-cordis” in O Alemquerese, n.º 180, (13 de Agosto de 1891), p. 3. 
82 - “Falta de Trabalho” in O Alemquerense, n.º 211, (18 de Março de 1892), p.1. 
83 - “Companhia Portuguesa” in O Alemquerense, n.º 241, (14 de Outubro de 1892), p. 3. 
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Para este novo período, esta fábrica que desde Fevereiro era iluminada a luz eléctrica, um 

dínamo-eléctrico, sistema Ganz de 150 amperes de que dependiam «250 lâmpadas de força 

iluminante de 16 velas», teria novo gerente, o sr. Adrião de Seixas.84 

Esta Companhia, que no dizer de Guilherme Henriques «(…) parece ter nascido sob ruim 

estrela» e «viveu sempre em apuros (…), tendo nos últimos tempos trabalhado com muita 

irregularidade», viria a suspender a sua actividade na primeira semana de Novembro de 1897.  

Em 1 de Março do ano seguinte seria declarada em estado de «quebra», pelo que lhe seria 

nomeado um administrador da massa, o Sr. Júlio Florêncio Soares, que por mais algumas semanas, 

as suficientes para satisfazer algumas encomendas pendentes, se manteve laborando.85 

Declarada falida, viu a 20 de Maio de 1900 os seus bens oferecidos em hasta pública – os 

mobiliários da massa no valor de 55:510$308 réis e os imobiliários no valor de 49:720$000 réis –, 

mas porque não apareceu comprador, tanto na primeira como numa segunda praça, viriam os 

mesmos a ser adquiridos pelo seu principal credor, o Banco de Portugal, mantendo-se a fábrica 

parada. 

 

António Francisco Ribeiro Ferreira, comerciante, industrial, capitalista e grande proprietário, 

foi quem veio a comprar esta fábrica ao Banco de Portugal, com a intenção manifestada de a 

colocar em actividade, mantendo o objecto e ramo de produção, o têxtil.  

Guilherme Henriques, citando o Damião de Goes de 19 de Janeiro de 1902, disso nos dá 

conta, adiantando, esperançosamente, «que se presumia que brevemente começaria a trabalhar 

novamente e com maior desenvolvimento, porque, além de dispor dos capitais, o novo proprietário 

é um industrial de grande actividade e muita competência».86 

Demoraria ainda algum tempo para que isso viesse a acontecer, mas, em 1905, já a fábrica 

funcionava de novo, empregando agora 200 operários, fazendo-o sob a designação de Sociedade de 

Lanifícios de Alemquer e tendo como proprietários António Ferreira & Irmão. Em 1912 e 1915, esta 

fábrica era a que mais emprego dava em Alenquer, acolhendo 250 operários, número que, ao 

segundo ano da Grande Guerra, subira já para 260.  

Os tempos da guerra foram duros para esta fábrica que, mais de uma vez, teve de suspender a 

produção por lhe faltar o combustível para aquecimento da caldeira, problema que em 1917 viria a 

ser ultrapassado com a implementação de tecnologia adequada: 

                                                 
84 - “Luz Eléctrica” in O Alemquerense, n.º 206, (12 de Fevereiro de 1892), p.1 
85 - Guilherme João Carlos Henriques – A Vila de Alenquer, p. 201.  
86 - Guilherme João Carlos Henriques – A Vila de Alenquer, p. 202. 
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«O sr. Ribeiro Ferreira, proprietário da fábrica de lanifícios conhecida vulgarmente pela Fábrica do Papel, acaba 

de dotar o seu importante estabelecimento fabril com um melhoramento que lhe dá consideráveis vantagens, e 

garante trabalho naquela fábrica, pela economia do combustível empregado para a sua laboração. 

Trata-se de um aparelho denominado insuflador, que aplicado nas grelhas da caldeira eleva a sua temperatura 

a um grau elevadíssimo de calor, o que além de produzir mais trabalho poupa extraordinariamente o combustível.».
87

 

Neste mesmo artigo, assinado por «Um operário», se faz menção dos aumentos salariais que 

esta e as restantes fábricas da vila foram praticando até ao limite das suas possibilidades, porque 

«há artigos que têm centuplicado, pelo que as classes pobres e especialmente os operários das 

indústrias, vivem hoje a braços com a miséria, devido ao grande desequilíbrio entre o salário que 

recebem e o custo das subsistências (…)».88  

Também aí se dizia que, de facto, as indústrias não tinham margem para muito mais e 

explicava-se porquê: 

«(…) todas as matérias primas, necessárias ao fabrico, têm hoje preços elevadíssimos, especialmente o carvão, 

que pelo seu exorbitantíssimo preço, quase todos os industriais vão substituindo pela lenha, mais barata, não há 

dúvida, mas de [valor] calórico insuficiente para gerar o vapor preciso para as diferentes oficinas (…).
89

 

Alguns anos depois, no início da década de vinte, esta fábrica fecharia portas, mas, ocupando 

parte dos edifícios, ali viria a instalar-se, em 1925, a Moagem Hidráulica de Alenquer que ainda 

hoje funciona, tendo sido adquirida recentemente pela Nacional. Um pouco ao lado, em terrenos e 

alguns imóveis que também lhe pertenciam, instalar-se-ia em 1932 a Fábrica de Papel e Cartão de 

Ota que laborou até ao ano 2000, quando então foi comprada pela Câmara Municipal que a 

demoliu, aguardando-se a utilização dos seus terrenos como parque de estacionamento e praceta 

ajardinada. 

 

 

 

                                                 
87 - “Melhoramento importante” in Jornal d’Alemquer, n.º 240, (5 de Maio de 1918), p.2 
88  - Ibidem. 
89 - Ibidem.. 


