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4.1.2.3. A Real Fábrica de Papel de Alenquer 

 

A Real Fábrica de Papel de Alenquer foi criada por Decreto datado de 15 de Julho de 1802. 

Quem o assinou foi o então príncipe regente D. João, e, segundo Jacome Ratton, tal iniciativa ter-

se-á ficado a dever ao seu ministro D. Rodrigo de Sousa Coutinho.1 

Quanto às razões que o determinaram, elas aparecem claramente explicitadas no corpo 

introdutório do citado Decreto: 

«Sendo notória a falta, que há de bom papel de todas as qualidades neste reino e seus Domínios, e o grave 

prejuízo, que sofre a pública economia pela exportação de avultadas somas para o negociar; e verificando-se na 

Minha Real Presença por informações exactas, e repetidas, e de pessoas muito inteligentes, que há na Vila de 

Alenquer junto à ponte da Couraça entre o Rio e o Moinho denominado d’ElRei, um lugar muito acomodado para se 

levantar uma boa Fábrica do sobredito Papel, concorrendo águas abundantes, perenes, e sempre limpas: Sou Servido 

Mandar erigir nesse lugar, e em favor do bem do Estado, uma Fábrica de Papel de todas as melhores qualidades, para 

o que se procederá na maneira seguinte.».
2
 

Encontrado, pois, o local ideal para edificação da fábrica, ordenava o Decreto que se 

procedesse à avaliação dos terrenos e, bem assim, à sua expropriação ou adjudicação a favor da 

Directoria Geral, disso encarregando o Corregedor da Comarca de Alenquer, a requerimento do 

Desembargador Domingos Monteiro de Albuquerque e Amaral. 

Esse processo desenrolar-se-ia célere e, em breve, a 4 de Maio de 1803, seria conhecida 

sentença de adjudicação3 à Fazenda Real de 15 prédios,4 entre eles vários moinhos: Moinho d’El-

Rei, Moinho das Pelles, Moinho do Papel – o moinho medievo que havia sido pertença de Manuel 

Teixeira – e o Moinho do Catarrasco.  

Entre estes prédios, também um denominado Terra do Adro [cemitério] dos Judeus, pertença 

do Moinho do Papel, foreiro a São Thiago. Nos anos trinta do séc. XX aí seria construída uma outra 

fábrica, também de papel, denominada Fábrica de Papel e Cartão da Ota, Ld:ª, no recinto da qual 

foram postas a descoberto ossadas humanas do antigo cemitério, quando de obras realizadas. 

Em simultâneo com este processo de expropriação decorreriam outros dois: Um, o da 

constituição de uma sociedade, ou sindicato, de conhecidos capitalistas da praça de Lisboa que, 

associando-se, viriam a tomar conta do empreendimento. Dela faziam parte Joaquim Pedro 

Quintela, 1.º Barão de Quintela, Jacinto Fernandes Bandeira, António Francisco Machado, José 

                                                 
1 - Jacome Ratton – Recordações de Jacome Ratton sobre as ocorrências do seu tempo, de Maio de 1747 a 

Setembro de 1810, 2.ª Edição revista por Joaquim Martins Teixeira de Carvalho, Coimbra, Imprensa da Universidade., 

1920, p. 128. 
2 - AHMA -  Arca de Ferro, F.35 –“ Decreto de 15 de Julho de 1802. Regia Officina Typografica”. 
3 - AHMA - Arca de Ferro, F.37. 
4 - “Documento 1” em Anexos. 
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Pinheiro Salgado, João Pereira de Sousa Caldas, Francisco Manuel Calvet, Pedro Bettamio e 

Sebastião António da Cruz Sobral. 

A este último se referem alguns autores como «tendo sido a alma do negócio».5 Guilherme J. 

C. Henriques, citando Ratton, escreveria mesmo: 

«(…) o Desembargador Sebastião António da Cruz Sobral, Inspector das Obras Publicas, foi incansável na 

promoção da empresa, suprindo enquanto viveu, com o seu próprio dinheiro, as despesas, para as quais não podiam 

chegar as somas de alguns outros accionistas.».
6
 

Também o arquitecto José Terésio Michelotti,7 em carta que endereça ao príncipe regente, 

deixa transparecer o empenho que o Desembargador Sobral colocava no projecto, quando 

explicitamente refere: 

«O Sr. Conselheiro, e Comendador Sebastião António da Cruz Sobral manifestou o seu ardente desejo, de que o 

nosso edifício não fosse uma imitação servil, para assim ser mais atendível na Real Presença de sua Alteza o Príncipe 

Regente Nosso Senhor; no que também convieram as hábeis personagens, que o acompanharam». 

Quando se procura saber quem eram afinal estes homens de capital que se associaram para o 

empreendimento de Alenquer, facilmente se verifica que a “nobreza” do contrato estava aí 

representada em peso. Eis uma breve apreciação desta realidade, da autoria de Jorge Pedreira: 

«A companhia que estabeleceu a Real Fábrica de Papel de Alenquer era integrada pelo filho e efémero 

sucessor de Anselmo José da Cruz, o desembargador Sebastião António da Cruz Sobral, além de Joaquim Quintela, 

Jacinto Fernandes Bandeira, António Francisco Machado, todos eles “tabaqueiros” e João Pereira de Sousa Caldas – 

primo do contratador do tabaco – e José Pinheiro Salgado, sócio de Bandeira em vários contratos.».
8
 

É, pois, “tabaqueiro” o “núcleo duro” desta sociedade papeleira, fortunas cuja génese remonta 

aos tempos da administração pombalina. Fernando Dores Costa descreve assim esse percurso 

inicial: «Desde 1764 até 1816 o contrato [do tabaco] está sem interrupção na posse do grupo 

encabeçado pela família Cruz, depois Cruz-Sobral, embora desde 1792 alargue a sociedade com 

Caldas e Machado aos grandes capitalistas Quintela e Bandeira (…)».9 

                                                 
5 - Gustavo de Matos Sequeira – A Abelheira e o fabrico de papel em Portugal…, Lisboa, [s.n.], 1935, s/n.º pág. 
6 - Guilherme João Carlos Henriques – A Vila de Alenquer, Fac-simile da Edição de 1902, Alenquer, Arruda 

Editora, 2002, p. 199. 
7 - BNL - Reservados, Códice 610, Fls 48-58 – Correspondência de D. Rodrigo de Sousa Coutinho, Fls 48-58.  
8 - Jorge Miguel Viana Pedreira – Os homens de negócio da praça de Lisboa de Pombal ao vintismo (1755-

1822): Diferenciação, reprodução e identificação de um grupo social, Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, 1995, 

Tese de doutoramento, p. 369.  
9 - Fernando Dores Costa – “Capitalistas e serviços: empréstimos, contratos e mercês no final do século XVIII” 

in Análise Social, Vol. XXVIII, (116-117), Lisboa, 1992, pp.. 448/9. 
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A sociedade apresentaria vinte e quatro condições que deveriam ser satisfeitas para que viesse 

a assumir o encargo do empreendimento, o qual obtiveram merecimento, pelo que em 2 de Agosto 

de 1802 seria emitido um Alvará de aceitação das mesmas e de nomeação da sua Direcção: 10 

«Eu Príncipe Regente faço saber aos que este Alvará virem: Que sendo-me presentes as vinte e quatro 

Condições juntas, rubricadas por Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, do meu Conselho de Estado, e assinadas pelas 

Pessoas que se associaram, para em benefício do Público, e Serviço Meu, levantarem uma fábrica de fazer Papel na 

Vila de Alenquer, no lugar que se achou mais conveniente para o referido fim, pelas repetidas averiguações a que 

Mandei proceder (…) E depois de bem pesado o Estabelecimento, e examinadas as condições por pessoas doutas, e 

práticas da pública Economia, que as acharam acomodadas ao mencionado fim: hei por bem e me praz Confirmar, 

como por este Confirmo, de meu Motu próprio, certa Ciência, Poder Real e Absoluto, as preditas vinte e quatro 

condições;».
11

 

Pelo mesmo Alvará, seria nomeada a Direcção da sociedade: 

«Seja servido nomear para Directores e Caixas da Sociedade o Conselheiro Sebastião António da Cruz Sobral, 

António Francisco Machado, João Pereira de Sousa Caldas, e Francisco Manoel Calvet, e para Conservador e Fiscal o 

sobredito Desembargador Domingos Monteiro de Albuquerque e Amaral.».
12

 

Esta última nomeação, a do Desembargador Domingos Albuquerque e Amaral, para 

Conservador e Fiscal, segundo Ratton com o significativo «ordenado de 1,200$000 réis e 600$000 

réis para as despesas das jornadas» não surpreende, pois Domingos Amaral era personagem muito 

grata ao Príncipe, o qual no Alvará de nomeação faz mesmo questão em afirmar ser ele alguém «de 

quem tenho recebido bom serviço em todos os lugares que tem servido». O mesmo Ratton trata esta 

nomeação com algum chiste: 

«Tant platteur vit aux dépends de celui qui l’écoute; La Fontaine. Se este Desembargador entendia alguma coisa 

de fábricas de papel, não sei; mas o que se vê é que sabia bem como se devem estabelecer lugares para 

conservadores, fosse ou não bem sucedida a empresa a respeito dos sócios.».
13

 

Estavam assim reunidos os fundos e criada a sociedade, devendo os associados desfrutarem 

dela por um prazo de 25 anos, tal como consta num parecer do Real Erário para reembolso do 

capital investido: «O tempo pelo qual deva a Companhia aproveitar os lucros é de 25 anos.».14 

Paralelamente, como já referimos, decorria um segundo processo, sendo este o de planificação 

da obra e de elaboração dos projectos de construção do edifício, das máquinas e das obras de 

hidráulica – açudes e maquinismos - sob a responsabilidade do já citado arquitecto José Terésio 

Michelotti que, na mesma carta ao Príncipe, tece estas considerações sobre o local escolhido: 

                                                 
10 - “Documento 2” em Anexos. 
11 - AHMA - Arca de Ferro, F. 38. 
12 - Ibidem. 
13 - Ratton, Jacome – Recordações de Jacome Ratton sobre ocorrências do seu tempo…, p. 128. 
14 - AHMA -  Arca de Ferro, F. 41. 
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«A situação, que se pode escolher para edificar a Fábrica, é um pequeno vale, parte do qual é ocupado, à 

esquerda da corrente, por uma presa de água nativa, formada na raíz de um alto monte, cuja continuação, assim ao 

Norte, como ao Sul, faz certamente crer, que sejam perenes e contínuos estes nascimentos. A outra parte do vale é 

quase toda ocupada pelo leito do Rio, e costeada por um outeiro: onde a margem direita fica suficientemente alta, e 

vai, assim como a outra, perder-se nas vizinhas alturas. Este vale em caso de cheia pode ser ocupado pelas expansões 

naturais do Rio; por isso  se a arte [ edifício ] lhe ocupa uma parte no proposto projecto, não pode causar dano.».
15

 

Verificamos assim que as águas «nativas» e «perenes» que o lugar oferecia em abundância, 

terão sido decisivas para a fixação deste empreendimento em Alenquer. Desdobrando-se em vinte 

páginas, esta carta, a vários títulos interessante, explica ao pormenor toda a obra, desde o edifício 

aos açudes que controlariam as cheias e proporcionariam uma reserva de água.  

De igual modo, nela se descrevem as grandes rodas hidráulicas que imprimiriam o movimento 

aos cilindros onde o trapo seria despedaçado, os fluxos do rio e a avaliação das cheias que poderiam 

ocorrer. Tudo quanto aí se diz indicia-nos estarmos perante uma obra de dimensões invulgares para 

a época,  pelo que este projecto de Michelotti tem vindo a ser objecto de estudo.16  

Esta carta e este projecto também nos dizem muito sobre os conhecimentos e experiência do 

seu autor, patentes, por exemplo, no seguinte período: 

«Para comparar esta velocidade com a da corrente seja-me permitido dizer, que não me são novas as 

experiências feitas por Smeaton, em Londres, por Bossut em Paris, e muito menos as publicadas em Turim, assim 

como diversas outras sobre a percussão de um fluido finito contra um plano (… )».
17  

Pouco depois do início dos trabalhos de construção do edifício e das restantes infra-estruturas 

que tiveram o seu começo no dia 14 de Março de 180318, seria publicado um Decreto, datado de 11 

de Maio de 1804, que atendia e satisfazia a condição “décima sétima” imposta pela sociedade 

capitalista, benefício esse que seria estendido a todas as manufacturas do reino que assim vieram, 

indirectamente, a lucrar com este empreendimento. Aí se ordena: 

«Tendo determinado no Alvará de dez de Dezembro de mil oitocentos e três Mandar suavizar a forma de 

Arrecadação do Direito de três por cento, imposto nas Manufacturas do Reino pelo Alvará de sete de Março de mil 

oitocentos e um: E tendo no Alvará de dois de Agosto de mil oitocentos e dois concedido aos erectores da Fábrica de 

Papel, que se edifica em Alenquer, a Mercê suplicada na Condição décima sétima, de que a referida Contribuição se 

pagasse por Encabeçamento, pela avença de uma quantia certa cada ano: Hei por bem estender esta concessão a 

todas as mais Fábricas do Reino, e Mandar que hajam de avença em uma quantia certa, que pagarão cada ano em dois 

pagamentos iguais ao semestre. O referido Encabeçamento será feito pelos Superintendentes da Décima dos 

                                                 
15 - BNL - Reservados, Códice 610, Fls. 48-58. 
16 - Por ex.: Ana Maria Cardoso de Matos e Maria Luísa F. N. Santos – Um projecto de engenharia industrial: A 

Real Fábrica de Papel de Alenquer – Comunicação ao Congresso da Associação Internacional de Historiadores de 

Papel em Setembro de 1998. (No prelo). 
17 - BNL – Reservados, Códice 610, Fl. 53. 
18 - Guilherme João Carlos Henriques – A Vila de Alenquer, p. 199. 
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respectivos Distritos, ouvindo os Donos das Fábricas, ou seus Administradores, à vista do fabrico que desde o ano de 

mil oitocentos e um tiverem feito (…)».
19

 

 

Um ofício de Sebastião António da Cruz Sobral dirigido a António de Araújo de Azevedo, 

datado de 27 de Abril de 1805, dá-nos a conhecer, com alguma surpresa, que nas obras que ainda 

prosseguiam, foi utilizada mão-de-obra escrava de origem argelina. Diz-se nesse documento: 

«Tendo S.A.R. servido incumbir-me a inspecção sobre a construção da Real Fábrica de Papel, sita em Alenquer, 

houve o mesmo senhor por bem deferido as minhas representações, conceder-me certo número de escravos 

Argelinos para serem empregados naqueles trabalhos, uma escolta de tropa para os guardar, e auxiliar as minhas 

disposições; (…)».
20

 

Tendo o ritmo de construção abrandado com a chegada do Inverno, teria sido dispensado 

certo número de escravos argelinos «ficando um número muito limitado», pelo que havia sido 

igualmente dispensada a tropa e, adianta o Comendador Sobral, «(…) com um guarda da Galé, e 

outras cautelas, fiquei tirando todo o proveito dos escravos limitado às circunstâncias do tempo.». 

Em Abril, com a esperada melhoria do estado do tempo, iria de novo aumentar o número de 

argelinos na obra, pelo que agora se pedia o envio para Alenquer de quatro soldados e um cabo, de 

preferência do regimento de Lisboa, medida necessária à segurança tanto mais que: 

«(…) nas presentes circunstâncias ainda se faz mais preciso por se estar fabricando naquela Fábrica papel com 

certas marcas para a reforma da moeda papel que é mais um obstáculo ao vício de que é susceptível (…)».
21

 

 Portanto, em 1805 já a fábrica laborava, sendo um pouco mais tardia, de 1806, uma marca de 

água com os dizer « R F DALEMQUER 1806»22 que é a mais antiga que se conhece. Uma outra 

igualmente interessante é de 1809 e encontra-se numa folha volante existente na Biblioteca 

Nacional onde foram impressas umas Decimas a Wellesley. 

Um parecer dirigido ao Real Erário, com visto de 23 de Abril de 1807, avalia então o edifício 

e as máquinas em 98.339$216, deixando, contudo, perceber que as obras ainda não estavam 

totalmente concluídas. Aí se determina a entrega aos associados:  

«(…) por ora um conto de réis em cada mês aos Directores e Sócios da Fábrica de Papel estabelecida na vila de 

Alenquer, até que sejam embolsados dos noventa e oito contos trezentos e trinta e nove mil duzentos e dezasseis réis 

que mostram dispendidos com as Máquinas e Edifício da referida Fábrica, e que se lhes mandam satisfazer pela 

vigésima condição do seu contrato autorizada pelo Alvará de 2 de Agosto de 1802 – Lisboa 20 de Junho de 1807».
23

 

                                                 
19 - AHMA - Arca de Ferro, F. 38. 
20 - AHM – DIV/3/13/08/29. 
21 - Ibidem. 
22 - Dada a conhecer por Arnaldo Faria de Ataíde e Melo – O Papel como elemento de identificação, Separata 

dos Anais das Bibliotecas e Arquivos, Lisboa, Oficinas Gráficas da Biblioteca Nacional, 1926, Anexos – 185. 
23 - AHMA - Arca de Ferro, F. 41. 
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Também sobre os primeiros tempos de funcionamento desta fábrica é Francisco António dos 

Santos, «(…) que quando entrou na administração estava ainda levantada a quarta parte do 

estabelecimento (…)»24, e que foi seu director pelo menos até 1810, quem nos dá conta de algumas 

medidas que então foram por si tomadas e que ele evoca  ao pedir que lhe seja passada uma certidão 

de «bons serviços» e « boa conduta moral e limpeza de mãos». 

Assim, pelo seu ofício, tomámos conhecimento que a fábrica teve no seu início mestres 

holandeses contratados, que o mestre «maquinista» holandês responsável pelas máquinas e 

carpintaria ganhava um chorudo ordenado mensal de «cento e tantos réis», pelo que por sua 

iniciativa José Joaquim Martins, um hábil operário, foi colocado junto do tal holandês e com ele 

veio a aprender a «construção de engenhos de moer trapo e fazer papel» vindo a substituí-lo 

vantajosamente e por menos ordenado, que providenciou o «estabelecimento de teares para se 

manufacturarem os buréis utilizados no fabrico, assim como a fiação das lãs», e, menos importante 

mas revelador da sua vontade em agradar, ou prestar merecida justiça, que à sua custa mandou 

colocar numa sala situada no corpo proeminente do edifício «o retrato do Exm.º Conde de Linhares 

como primeiro motor deste empreendimento». 

Uma notícia interessante sobre progressos técnicos que então a Fábrica de Papel de Alenquer 

havia já logrado realizar, é aquela que nos é oferecida por Raul Proença e António Anselmo num 

artigo publicado nos Anais das Bibliotecas e Arquivos: 

« Os progressos dessa fábrica são testemunhados por este elogio posto à frente da tragédia Edipo doTheatro 

de Manuel de Figueiredo impresso em 1810: “Não é menor o gosto, que tenho, em deixar no primeiro tomo do 

Theatro de Figueiredo, e na primeira parte das duas obras líricas uma memória do desenho e da gravura, do que a 

satisfação de poder manifestar nesta impressão, que continuo, o progresso da fábrica de papel de Alenquer.».
25

 

Um pedido de privilégio pelo prazo de dez anos formulado por Ignácio José de Freitas à Junta 

de Comércio, em Novembro de 1807, «…para só ele pôr no Papel os ornatos de relevo da sua 

invenção», deixa desde logo antever alguma preocupação não só com o fabrico de papel de boa 

qualidade, mas também com um bom e artístico acabamento a dar ao produto fabricado. Consta 

desse pedido: 

«Representa a V. Ex.ª Ignácio José de Freitas que sendo convocado pelos Directores da Real Fábrica de papel da 

vila de Alemquer a fim de abrir certas chapas próprias para cunhar ornatos de relevo no papel manufacturado pela 

dita fábrica, se encarregou o suplicante desse trabalho assaz difícil, de que outros muitos abridores se tinham 

escusado, e com efeito por meio das suas diligências, conseguiu ser o primeiro em Portugal que fizesse as ditas chapas 

                                                 
24 - AHM – DIV/3/13/20/22 - Certidão passada por José Ignácio Machado Rego, capitão reformado e escrivão da 

Conservadoria e da Real Fazenda da Fábrica Real de Papel de Alenquer. 
25 - Raul Proença e António Anselmo - “A matéria em que se regista o passado e em que se prepara o futuro” in 

Anais das Bibliotecas e Arquivos, II Série, n.º7, Lisboa, 1921, p.118. 
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e abrisse e esculpisse em relevo os ditos ornatos com maior perfeição possível como se via nas amostras que 

apresentava:».
26

 

De facto, as amostras revelam-nos um papel encorpado e de boa qualidade, cortado em 

diferentes tamanhos, onde foram aplicadas em relevo cercaduras de ornatos interrompidas no topo 

por um medalhão, igualmente em relevo, onde se vê uma figura feminina segurando uma âncora. 

Na base, a cercadura é interrompida pela palavra «Alemquer» e, ainda, por debaixo desta e em letra 

mais pequena «Freitas». 

É de 1810 e de data muito próxima daquela que marcou o início da terceira invasão francesa 

comandada por Massena, um outro documento muito interessante relativo à organização e 

funcionamento desta fábrica. Trata-se de um ofício assinado por Geraldo Braamcamp dirigido a 

Miguel Pereira Forjaz, Secretário de Estado da Marinha e da Guerra, dando conta da «relação 

nominal dos empregados da Real Fábrica de papel» após se ter procedido à sua «matrícula» da qual 

foi extraída certidão. 

Da sua leitura deduzimos que o pessoal da fábrica estaria isento do serviço militar e que, 

provavelmente, teria havido alguma denúncia relativa a abusos relacionados com o exercício deste 

privilégio, isto num período em que a guerra se avizinhava e com ela a mobilização de homens, 

mobilização que também atingiria a generalidade dos habitantes da vila e do seu termo para os 

trabalhos de construção das «Linhas de Torres» e respectivos fortins. Diz-se nesse ofício: 

«Em virtude da insinuação com que V.Ex.ª me honrou, mandei imediatamente tirar a certidão de matrícula dos 

empregados da Real Fábrica de Papel de Alemquer com a precisa distinção dos que se empregavam naquela 

manufactura e com dos que se empregavam na construção do edifício (…) a Direcção tem sempre procedido com toda 

a circunspecção relativamente aos privilégios que S.A.R. houve por bem conceder àquele importante Estabelecimento 

tão necessário ao Estado como útil à Nação (…)».
27

 

Da «certidão de matrícula» passada pelo Juiz de Fora de Alenquer, António Cândido Vieira 

da Costa, constam os nomes, idade, estado civil e, nos casos em que isso se justificava, as 

condicionantes físicas de alguns empregados da fábrica. No que respeita ao seu pessoal superior a 

certidão torna-se ainda mais interessante, pois permite-nos tomar conhecimento da forma como ela 

comercialmente se articulava no terreno: 

«Director: Francisco António dos Santos; Administrador: José António da Silva, 52 anos; Administrador do 

Armazém de Lisboa: José António de Faria, 25 anos, solteiro; Comissário do Trapo na cidade de Lisboa: Dr. António 

Mendes Franco, 44 anos, casado; Comissário em Vila Franca de Xira: Miguel Rodrigues Morte, 35 anos, casado; 

Comissário do Trapo em Setúbal: António Marques Albano, 30 anos, casado; Comissário no Termo e guarda em Vila 

                                                 
26 - AHM – DIV/3/13/09/10 – Pedido de privilégio por dez anos feito por Ignácio José de Freitas para ornatos de 

relevo. 
27 - AHM – DIV/3/13/11/32 – Ofício de Gonçalo Castelo-Branco, director da Real Fábrica de Papel, para Miguel 

Pereira Forjaz, comunicando a passagem de certidão de matrícula dos empregados da fábrica. 



 78 

Nova: Joaquim Miguel da Rocha, 44 anos, casado; Procurador da Fábrica na cidade de Lisboa: Teotónio da Costa, 40 

anos, casado.».
28

 

De acordo com o mesmo documento, a fábrica dava então emprego a 193 pessoas. Para além 

das acima mencionadas, 48 eram mestres, oficiais e aprendizes papeleiros ( os mais novos tinham 

12 anos ), 51 trabalhavam no trapo como moleiros e na sua escolha, sendo 32 mulheres, outros 36 

no lixador escolhendo e enresmando o papel, tarefa que empregava 32 mulheres, 28 exerciam 

ofícios diversos tais como carpinteiros, transportes, etc. e 21 trabalhavam nas obras que 

prosseguiam sob a direcção de mestre Manuel Bernardes que tinha como contramestre José 

Machado.     

Portanto, em 1810, tudo parecia estar bem encaminhado, mas situando-se a vila às portas das 

«Linhas de Torres», em breve viria a ser terrivelmente castigada pela guerra, sofrendo a ocupação 

pelas tropas dos dois campos em confronto que, ora avançavam, ora recuavam e por Alenquer 

ficaram até à sua retirada definitiva.  

Abordando este período, diz Guilherme Henriques, que a fábrica «concluiu-se; e começou a 

laboração mas, dentro em poucos anos, veio a Invasão francesa que a paralisou completamente». 

Prossegue esse estudioso dizendo: 

«Mais tarde mereceu especial contemplação do Governo nas medidas decretadas pela Carta Régia de 26 de 

Julho de 1811, para a reedificação das casas e o restabelecimento das fábricas que pelo invasor foram arruinadas.».
29

. 

Relativamente ao mesmo acontecimento e às suas nefastas consequências, é também Borges 

de Macedo quem diz que: 

«Em fins de 1813 foram dadas instruções gerais sobre o recomeço das actividades fabris. A fábrica de papel de 

Alenquer, o filatório de Tomar, as fábricas de chitas e algodão de Alcobaça e Azeitão, os lanifícios de Covilhã e 

Portalegre, recebem em ofício essas expressas indicações, porquanto não recomeçavam por si ou trabalhavam em 

baixo rendimento.».
30

 

Chegado o ano de 1814, a Real Junta de Commercio, no intuito de conhecer o estado em que 

as invasões francesas haviam deixado as indústrias nacionais, abriu um Inquérito nesse sentido, 

expedindo ordens aos Corregedores das Comarcas das províncias e aos Ministros dos bairros 

criminais de Lisboa, os quais deveriam elaborar mapas com base na audição dos proprietários e 

administradores dos estabelecimentos. 

No denominado Mappa geral estatistico que representa as fabricas do reino no estado em 

que existiam nos primeiros tempos depois da ultima invasão franceza, a fábrica de papel de 

                                                 
28 - AHM – DIV/3/13/11/32 -  Certidão de matrícula dos empregados. 
29 - Guilherme João Carlos Henriques  – A Vila de Alenquer, p. 199. 
30  - Jorge Borges de Macedo – Problemas de história da indústria portuguesa no século XVIII, 2-ª Edição, 

Lisboa, Querco, 1982, p. 241.  
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Alenquer, segundo informação e mapa do Corregedor da Comarca, de 18 de Fevereiro de 1813, é 

assim tratada: «Vila de Alenquer – De Gerardo Venceslau Braamcamp e Sócios – Progressiva». 

Verifica-se aqui o aparecimento do nome de Geraldo Venceslau Braamcamp de Almeida 

Castelo Branco, de seu nome completo, como sendo um dos sócios, encabeçando mesmo a 

sociedade. Geraldo Braamcamp, 1º Barão de Sobral, foi casado com uma irmã do Desembargador e 

Inspector das Obras Públicas, Sebastião da Cruz Sobral, o grande entusiasta deste negócio, e a partir 

do seu consórcio com essa senhora, D. Joana Maria da Cruz Sobral, nasceria a dinastia 

Braamcamp/Sobral que tão influente foi nos negócios deste reino. O nome de Geraldo Braamcamp 

ficou ainda conhecido na história da nossa indústria por ter tentado obter o exclusivo da utilização 

da força motriz a vapor, aplicada à indústria e à navegação. 

Retomando com sucesso a sua actividade, esta fábrica tida como a mais importante e mais 

moderna do País, impunha-se e fazia-se notar no nosso panorama industrial, tanto mais que só ela 

empregava cilindros com lâminas ou dentes de ferro para despedaçar o trapo – empregando todas as 

outras o velho método do apodrecimento do trapo em tinas, após o que era macerado pelo pilão até 

se transformar em pasta – um invento inglês que remontava à segunda metade do século XVIII. 

Isto é observado e escrito por um visitante francês, Adriano Balbi, numa sua obra intitulada 

Essai statistique sur le royaumme du Portugal, dada à estampa em Paris em 1822, e onde ainda se 

pode ler: «Alemquer a une grande papeterie où l’on fait de bon papier de différentes sortes»31. 

Segundo o Livro Despesas – Folhas dos Jornais, Ordenados e mais despesas que se fizeram 

na Fábrica de Papel de Alenquer desde 28 de Dezembro de 1823 até 31 de Fevereiro 1824,32 e 

onde se encontram nominalmente registados todos quantos trabalharam ao serviço da fábrica, no 

decorrer desse período, verificamos que ela empregava 148 pessoas, distribuídas por catorze 

funções, auferindo jornas que iam de 1.000 réis, a do Mestre da Fábrica, a 80 réis, a da operária pior 

remunerada das que se encontravam ao serviço no “Lixador”. Destes 148 empregados, setenta eram 

do sexo masculino e setenta e oito do sexo feminino.33 

Ainda segundo o mesmo livro, é identificado como Administrador da fábrica, João António 

Simões, que tinha como Ajudante, Domingos António de Pinho, como Intendente de Obras, José 

Ignácio Machado Rego e como Mestre da Fábrica, António Gusanno ( ou Buzanno que em 1810 já 

era mestre papeleiro ). 

Mas aproximavam-se tempos muito difíceis. A 14 de Março de 1828, quando se concluíram 

os 25 anos previstos nas condições aprovadas pelo Alvará de 2 de Agosto de 1802, findos os quais a 

                                                 
31 - Adriano Balbo – Essai statistique sur le royaumme de Portugal e d’Algarve, comparé aux États de 

l‘Europe…, Tomo I, Paris, Chez Reych Gravier libraires, 1822, p. 453. 
32 - AHMA - Arca de Ferro, s/n.º. 
33 - Anexos -  “Documento 3”. 
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fábrica passaria para a Imprensa Nacional, segundo Guilherme J. C. Henriques teria ocorrido o 

seguinte: 

 «António Francisco Machado, então Director e Caixa da sociedade, requereu que a Real Fazenda tomasse 

entrega da Fábrica, providenciando sobre o pagamento de 239:428$023 réis de que a sociedade era credora. O 

resultado foi que, por aviso de 7 de Março do mesmo ano, se mandou continuar na laboração que, efectivamente, 

continuou até Março de 1829, época em que se fechou em consequência da prisão por opiniões políticas do 

administrador, ajudante, mestre, e melhores oficiais da mesma Fábrica.».
34

 

Efectivamente, os acontecimentos políticos que haviam levado o País a sofrer uma guerra 

civil travada entre os absolutistas liderados por D. Miguel e os liberais que seguiam D. Pedro, 

lograram aquilo que as invasões francesas não haviam alcançado, ou seja, o encerramento da 

Fábrica, ocorrido no rescaldo da fracassada rebelião do Porto, de Maio de 1828, que as células 

revolucionárias de Alenquer se preparavam para secundar. 

Citando Pires de Lima «ao percorrem-se os processos políticos do reinado de D. Miguel (…) 

verifica-se a existência de células revolucionárias em quase todo o país, onde se planeavam com 

maior ou menor êxito as sedições e os motins que nessa época se deram e donde saíram as palavras 

de ordem, as notícias tendenciosas e os papeis revolucionários que se espalharam então pelo 

reino».35 

Em Alenquer essas células seriam duas. Uma, considerada pelo autor citado a célula mater, 

reunia na Quinta de Meca, paredes meias com o imponente templo dedicado a Santa Quitéria e dela 

faziam parte, entre outros, o bacharel e escritor Bento Pereira do Carmo, natural de Alenquer e 

figura maior do liberalismo - tendo mesmo ascendido ao lugar mais elevado da governação, o de 

Ministro do Reino (1836) – e Gaspar Elpídio Soares da Torre, escrivão da Provedoria da Várzea da 

Rainha, considerado por Pires de Lima «incontestavelmente o chefe do movimento revolucionário 

que se preparava para secundar os rebeldes do Porto». 

Ainda segundo esse autor: 

« Outra mais activa, mas menos brilhante, aparece-nos na Fábrica de Papel. Quando de Lisboa chegou ordem 

para se investigar sobre a conduta política dos moradores de Alenquer, logo após a revolta do Porto, as autoridades 

procederam a um Sumário com tal objectivo.  

Dele constam sessenta e oito indivíduos suspeitos de terem tido ligações ou de serem simpatizantes com os 

rebeldes da Cidade Invicta. Por ele e pelos processos que então se instauraram aos arguidos é que pudemos ver como 

a tal fábrica era um dos centros revolucionários de Alenquer. Auxiliados pelos processos identificámos no mesmo 

                                                 
34 - Guilherme João Carlos Henriques – A Vila de Alenquer, p. 199. 
35 - Jorge Hugo Pires de Lima – “Duas células revolucionárias em Alenquer em 1828” in Boletim da Junta de 

Província da Estremadura, Nº. 21,Lisboa, 1949, p. 223. 
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Sumário como empregados na Fábrica de Papel nove indivíduos e nada nos inibe de conjecturar serem operários 

papeleiros alguns daqueles cuja profissão não vem explícita.».
36

 

Primeiro presos, depois julgados sumariamente, os principais responsáveis pelo 

funcionamento da fábrica viriam a ser afastados de Alenquer: António Gozano, Mestre da fábrica, 

homem seguramente ligado à maçonaria e tido como o principal dirigente da célula, seria 

condenado a dois anos de degredo em Porto de Mós; o Administrador João António Simões e seu 

filho José António Simões, identificado como «2.º Administrador», seriam condenados a um ano de 

degredo para fora do termo de Alenquer e Domingos António de Pinho «escriturário» e Ajudante da 

Administração, obrigado a sair imediatamente da Capital, não podendo voltar para Alenquer por um 

espaço de um ano sob pena de cinco anos de degredo para a Índia. Como se pode ver, toda a 

direcção da fábrica foi afastada da vila depois de ter conhecido a prisão por largo período, sendo 

também presos muitos oficiais papeleiros e outros operários, situação em que os mantiveram até ao 

julgamento Sumário. 

De portas fechadas, assim se manteve a Fábrica até ao ano de 1851. Ainda antes da sua 

reabertura, pela Carta de Lei de 23 de Junho de 1850 seria ordenada a venda do edifício, máquinas e 

demais prédios pertencentes à mesma. Segundo Henriques « a venda seria em hasta pública, em 

seguida  às precisas avaliações, e o preço pago em Inscrições». De acordo com o mesmo autor os 

prédios foram avaliados, figurando na lista 746ª «para serem vendidos em praça em 18 de 

Dezembro de 1850». Nessa lista, entre outros, figuravam o edifício da fábrica, a casa da Fábrica das 

Chitas, a Casa da Torre que coroava a antiquíssima Torre da Couraça e onde funcionava a 

administração da fábrica e uma Alameda junto à mesma casa. 

Esta última, por iniciativa do Administrador do concelho, Albino de Figueiredo37, foi objecto 

de uma tentativa para que fosse destacada dessa lista, para estabelecimento de um passeio público. 

Nesse sentido representou ele junto do Governo Civil com o fundamento «na conveniência pública 

– na circunstância de se poder reputar a alameda logradouro do público – e na ideia que há de que 

pertenceu à câmara. E se ignora por que título se diz hoje pertença da fábrica». 

Na obra abaixo citada, Figueiredo refere ainda os motivos e projectos que o moveram a essa 

representação, nisso deixando transparecer uma curiosa forma de observação do fenómeno da 

industrialização – então ainda um tanto ou quanto recente no nosso País - e de um dos seus 

principais actores, o operariado, ao exprimir a seguinte preocupação: 

«O município, aformoseando a alameda, como é possível, e conservando-a em logradouro comum, como é 

necessário, também fará conveniência aos operários da fábrica, que ali terão um recreio depois das suas fadigas.». 

                                                 
36 - Jorge Hugo Pires de Lima – “Duas células revolucionárias em Alenquer em 1828”,   p. 224. 
37 - Albino d’Abranches Freire de Figueiredo – Memória sobre alguns melhoramentos possíveis da vila e do 

concelho de Alenquer, Lisboa, Imprensa Nacional, 1851, pp. 19-20.  
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Foi, então, a fábrica vendida, e, regressando nós ao historiador alenquerense Guilherme 

Henriques que na sua obra se mostra bem informado quanto a este processo, deparamo-nos com 

uma quase desconcertante afirmação: 

«Tenho ouvido muitas vezes dizer que é mais fácil descobrir-se o que aconteceu há três séculos do que saber, 

com verdade, os pormenores de um caso acontecido há quarenta anos; e, com respeito a esta Fábrica, assim 

aconteceu. Não pude saber se foi ou não vendida na primeira praça, nem a quem. Tão pouco pude descobrir em que 

época se fundou a Companhia de Papel de Alemquer, cujas acções vejo cotadas na Bolsa de Lisboa pela primeira vez 

em 18 de Janeiro de 1854.»
38

. 

Ainda a este propósito, encontrámos no jornal O Ocidente, que com muito sucesso se 

publicava em Lisboa e dedicava grande atenção à indústria nacional, a seguinte informação que se 

nos afigura parcialmente incorrecta, já que após as invasões francesas a fábrica laboraria até ao ano 

de 1829: 

«Da fábrica de papel de Alenquer foi juiz conservador Domingos Monteiro de Albuquerque e Amaral, e, 

infelizmente, quando esse estabelecimento começava a prosperar deu-se a invasão francesa, sendo quase toda 

destruída (…) destruída, como acabamos de dizer, foram as suas ruínas postas em hasta pública, em 1851, sendo 

compradas por uma nova companhia que tratou de dar à indústria do papel o devido desenvolvimento e, a tal ponto o 

fez e com tanta felicidade, que hoje aquela fábrica se considera uma das melhores do reino.».
39

 

 

Sobre a forma societária por que se regia e atestando a sua renovada importância, diz Pedro 

Neves: 

 «Em meados do século XIX, quase todas as 50 maiores empresas industriais portuguesas eram detidas com 

responsabilidade ilimitada (…) Unicamente 4 empresas tinham o estatuto de sociedade anónima: no ramo têxtil, a 

Companhia de Fiação e Tecidos Lisbonense e a Companhia Nacional de Fiação e Tecidos de Torres Novas, constituídas 

em 1838 e 1845, respectivamente; a Companhia do Contrato do Tabaco e Sabão que explorava o monopólio 

tabaqueiro; e no sector papeleiro, a recém criada Companhia do Papel de Alenquer.».
40

 

A fábrica de Papel de Alenquer era, pois, uma das cinquenta maiores do País e propriedade de 

uma Companhia que se organizara segundo a forma de sociedade anónima, logo com a 

responsabilidade limitada ao valor das acções que cada associado subscrevia. Conforme ainda nos 

revela o autor anteriormente citado, o Código Comercial de 1833 previa e legitimava a existência de 

três tipos de associações comerciais: companhias de comércio, sociedades e parcerias comerciais, 

sendo as primeiras as precursoras das sociedades anónimas. Posteriormente, a Lei de 22 de Junho 

                                                 
38 - Guilherme João Carlos Henriques – A Vila de Alenquer, p. 200. 
39 - Silva Pereira. “Exposição Industrial Portugueza” in O Occidente, Lisboa, Vol. XI, N.ª 352, (1 de Outubro de 

1888), p. 222. 
40 - Pedro Neves – Propriedade e gestão nas grandes empresas num pequeno País: Portugal, 1850-1914., 

Comunicação ao XXII Encontro da Associação Portuguesa de História Económica e Social, Aveiro, 2002, p. 8. 
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de 1867, sobre a organização e regulamento das sociedades anónimas, alterará completamente a 

legislação do Código Comercial sobre este tipo de sociedades, sendo considerada a alteração mais 

radical, aquela que abolia a necessidade de autorização governamental para a sua constituição. 

No que respeita aos Inquéritos Industriais, a Fábrica de Alenquer é referida no de 1852 como 

uma das duas que então laboravam no Distrito de Lisboa – a outra seria a da Abelheira-Tojal – 

sendo atribuídos a ambas um número global de 188 operários e seis máquinas a vapor que somavam 

164 cavalos/força. É, assim, bem provável que o vapor tivesse já então chegado à fábrica de 

Alenquer. 

Segundo o Inquérito de 1881, mais rigoroso e completo, a Fábrica de Alenquer era uma das 

maiores que laborava no Distrito de Lisboa empregando 125 operários, sendo 48 do sexo 

masculino, 65 do sexo feminino e 12 menores. A ela é atribuído um Capital Inicial de 90.000$000; 

um Capital Fixo de 76.000$000 e um Capital Circulante de 66.500$000. O Valor do Produto 

Fabricado ( anual ) era de 75.000$000 e das suas máquinas saía papel para impressão, papel de 

embrulho e papel para escrita41. Em Alenquer fabricava-se papel de impressão, papel de escrita e 

papel pardo e de embrulho, sendo esse fabrico servido por uma máquina em contínuo e quatro tinas 

para o papel de forma.  

Guilherme Henriques, reportando-se a estes anos, escreve que «os principais accionistas eram 

o estadista Júlio Gomes da Silva Sanches e o comerciante José Ricca Júnior»42. Também Pinho 

Leal, escrevendo à época, nos dirá no seu Portugal Antigo e Moderno que ela «É hoje, como já 

disse, uma bela fábrica, produzindo magnífico papel de várias qualidades.».43 

Em Março de 1888 o jornal O Alemquerense noticiava que esta empresa iria « (…) novamente 

fabricar papel braçal, fabrico que deixou há anos. Por isso andam-se fazendo 5 tinas, e o sr. José 

Alves Godinho Évora, digno e inteligente administrador daquele estabelecimento, já mandou vir 

alguns operários papeleiros».44 

Alguns meses depois, era o Damião de Goes que por sua vez anunciava que  « Na fabrica de 

papel desta vila vai fazer-se papel azul, pautado que há muito tempo se não fabricava»45, dando com 

isso a entender que a fábrica estava progressiva, tanto mais que dela saía o papel onde se imprimiam 

o Diário do Governo, o Diário de Notícias, o Repórter, o Damião de Goes e O Alemquerense.46 

                                                 
41 - Anexos - ”Documento 4”. 
42 - Guilherme João Carlos Henriques – A Vila de Alenquer, p. 201. 
43 - Pinho Leal - Portugal Antigo e Moderno, 1.º Vol., Lisboa, Liv. Ed. Matto Moreira, 1873-1890, p. 110.  
44 - O Alemquerense, n.º 8, (1 de Março de 1888), p.3 
45 - Damião de Goes, n.º 138 (19 de Agosto de 1888). p.3. 
46 - O Alemquerense, n.º 3, (16 de Janeiro de 1888), p.3. 
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Mas não era essa a situação. Apesar de em Janeiro de 1889 O Alemquerense noticiar que 

«(…) a fábrica de papel desta vila vai também aplicar-se ao fabrico de algodão (…)»,47 em Abril, as 

novas que divulgou, faziam temer o pior: 

«Correu por aqui o boato de que a fábrica de papel dessa vila ia fechar. Tratei de indagar o que havia de 

verdade sobre isto, e soube o seguinte (…). 

A fábrica não deixará de fabricar papel, mas fabricará ao mesmo tempo outros produtos para o que o sr. Ricca, 

que é hoje, quase, o único dono da fábrica, mandou um engenheiro francês fazer uns estudos e escolher as máquinas 

que podem ser utilizadas para os novos trabalhos. 

Fabricando só papel o estabelecimento não se podia aguentar com a concorrência do papel estrangeiro e dá 

um deficit  considerável.».
48

 

Com estas últimas notícias o jornal antecipava uma mudança de ramo, pois nesse mesmo ano 

a Sociedade abandonará o fabrico do papel e, aproveitando as instalações e a força motriz instalada, 

virá a fabricar, não tecidos de algodão como se anunciava, mas, essencialmente, lanifícios.  

Um ano depois havia cessado a laboração e a fábrica recebia a visita de «alguns membros da 

fábrica de papel do Prado a fim de negociarem algumas máquinas (…)».49 Em Junho, trabalhavam 

já dezenas de operários ocupados no «desmanchar do maquinismo» vendido à fábrica de Tomar.50  

                                                 
47 - O Alenquerense, n.º 52, (3 de Janeiro de 1889), p. 3. 
48 -  “Correio de Lisboa” in O Alemquerense n.º 65, (4 de Abril de 1899 ), p.2. 
49 - O Alemquerense, n.º 71, (16 de Maio de 1889), p.3. 
50 - O Alemquerense, n.º 79, (11 de Junho de 1889), p.2. 


