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4.1.2.2. A do Trapeiro ou de Gardener & Silveira 

 

A indústria manufactureira do papel começou a instalar-se no nosso País a partir do início do 

séc. XVIII. As cidades de Braga e da Lousã disputam entre si a primazia no que respeita ao local 

onde se estabeleceu a primeira fábrica que em Portugal teria produzido papel, não levando em linha 

de conta os moinhos de que anteriormente falámos, respeitáveis avoengos destas unidades que 

funcionavam segundo novos métodos e, principalmente, implementando uma nova organização do 

trabalho servida por um maior número de artífices ou operários, se assim quisermos. 

Dois lustros as separam nessa disputa que relega a Lousã para segundo lugar. A primeira teria 

sido, efectivamente, a de Braga em 1706, como o defende Aurélio de Oliveira,1 registando-se a 

segunda ocorrência, a da Lousã, em 1716. Ainda segundo este autor, ambos os empreendimentos 

ter-se-iam ficado a dever à iniciativa de um genovês, José Maria Ottoni, o qual obtivera de D. Pedro 

II um alvará que lhe concedia o monopólio para tal fabrico na região de Entre Douro e Minho.  

Para o empreendimento que laborou nas margens do rio Este, junto à Fonte dos Galos - Braga, 

associou-se Ottoni ao bracarense, nascido em Valença, Marcos Malheiro Pereira Bacelar Dantas, 

fidalgo da casa real e Mestre de Campo do 3º Regimento da Província de Minho. Mais tarde, 

quando sob o impulso do Conde da Ericeira e a superintendência de João Neto Arnaud se fundou a 

fábrica da Lousã, conhecida como fábrica do Penedo, é o mesmo Ottoni quem assume a sua 

direcção, deixando para trás Braga. 

Com o decorrer do século assiste-se à fundação de novas fábricas. Em Paranhos (1740), em S. 

José – Braga (1740) e, de novo, na Lousã (1748). No que respeita à de Braga, de acordo com 

Aurélio de Oliveira, esta será uma outra fábrica, pois a primitiva, a da Fonte dos Galos, teria 

encerrado pelos anos quarenta desse século, datando o seu último contrato, conhecido, precisamente 

de 1740. Afirma ainda o mesmo autor, que «em 1758 já consta nas Memórias Paroquiais que houve 

aqui “em tempos” uma fábrica de papel», daí concluindo que «estava, pois extinta nessa data».2 

Na Lousã, em 1748, teria ocorrido algo de semelhante. Lendo Pinho Leal depreende-se que 

esta nova fábrica não é já aquela à qual se havia referido Ratton e que, quando este a visitou, «(…) 

trabalhava com pilões, e unicamente duas tinas por falta de água».3 De facto, esta nova fábrica foi: 

                                                 
1 - Aurélio Oliveira – “Fabrico de papel em Braga no Século XVI” in História: Revista da Faculdade de Letras, 

III Série, Vol. 8, Porto, 2007, pp. 25 e 27. 
2 - Ibidem, p. 25. 
3 - 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, pp. 29-30. 
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 «(…) fundada por um estrangeiro, em 1748, dando-lhe D. João V, por empréstimo, 2.800$000 réis, para a sua 

construção. Como o fundador não pagou a dívida até ao seguinte reinado, o marquês de Pombal lhe retirou a fábrica, 

tomando o Estado conta da sua administração. Passando a poder particular [de Anselmo José da Cruz & C.ª, em 1769] 

(…)».
4
 

A matéria-prima utilizada em todas estas manufacturas era o trapo, especialmente o de linho e 

o de cânhamo, por deles resultar um papel de melhor qualidade. Todavia, e ao que tudo indica, por 

meados do século, o trapo rareou, facto que teria levado o poder régio à assinatura de um alvará 

datado de 19 de Abril de 17495 que proibia a exportação do trapo preto e branco. Nesse mesmo 

alvará explicam-se as razões que conduziram à sua emissão sendo elas esclarecedoras quanto à 

situação que então se vivia na fábrica da Lousã, pela qual representava Bartolomeu Marineli:  

A dita fábrica «(…) se achava em termos de não poder subsistir por falta de trapos com que nela se trabalhasse, 

por se haverem levantado nos mesmos Reinos homens, que os compram, e enviam para fora deles, não só por via de 

negócio, mas com o fim de que a falta dos referidos trapos faça inútil a dita Fábrica».
6
 

A situação ter-se-ia resolvido com essa medida, e, com o advento da administração 

pombalina, novas manufacturas papeleiras se instalariam. Em ano indeterminado da década de 

cinquenta, na Abelheira-Tojal; em S. Payo-Moreira dos Cónegos (1787); N. Sr.ª da Lapa-Feira 

(1789); no Rio do Papel, acima de Queluz (1791) e, finalmente, também em ano ainda não 

determinado da década de noventa, em Alenquer. 

Quanto à vinda desta fábrica para Alenquer, é Jacome Ratton, negociante e industrial, filho de 

pais franceses que se estabeleceram no nosso país quando ele ainda era uma criança de tenra idade, 

quem nos deixou indicações razoavelmente precisas no que concerne às circunstâncias que assim o 

determinaram. Declarou Ratton:  

«(…) posso lisonjear-me de ter sido o primeiro que indiquei aquele local, para fábrica de papel a um certo José 

António da Silveira, contratador de trapos, morador na Rua Áurea, ao qual na Junta do Comércio, embaracei provisão 

para exportar matéria prima, persuadindo-o, que era melhor, que ele estabelecesse uma fábrica de papel.».
7
 

E, mais uma vez nos surge o trapo como matéria-prima objecto de exportação. Efectivamente 

dele havia bastante procura no exterior e assim continuaria a ser até que, por meados do século 

XIX, se começou a fabricar pasta a partir de elementos vegetais.  

                                                 
4 - Pinho Leal, Portugal Antigo e Moderno cit. por Raul Proença e António Anselmo in “A Matéria em que se 

regista o passado e em que se prepara o futuro” in Anais das Bibliotecas e Arquivo, III Série, n.º 7, Lisboa, 1921, pp. 

196-197. 
5 - Arnaldo Faria de Ataíde e Melo – “O Papel como elemento de identificação” in Separata dos Anais das 

Bibliotecas e Arquivos, Lisboa, Oficinas Gráficas da Biblioteca Nacional, 1926, p. 86. – Alvará publicado nesta obra. 
6 - Ibidem, p. 86. 
7 - Jacome Ratton – Recordações de Jacome Ratton sobre as ocorrências do seu tempo…. 2.ª ed. revista por 

Joaquim Martins Teixeira de Carvalho (1920). Coimbra: Imprensa da Universidade. P. 38. 



 65 

Sobre este novo processo, deve acrescentar-se que a fábrica de papel da Cascalheira-Vizela 

reivindica o título de ter sido a primeira no mundo a fazer papel a partir da massa de madeira, um 

título algo contestado, como quase sempre acontece relativamente às inovações ou inventos 

técnicos. Fundado em 1802 por Francisco Joaquim Moreira de Sá, o estabelecimento teve o 

engenheiro inglês Thomas Bishop como sócio-gerente, sendo bem provável que tenha sido este 

último a trazer para Portugal a nova técnica, uma vez que tal invento é atribuído a um seu 

conterrâneo, Mathias Koops, no ano de 1801. 

 Ainda sobre o trapo e a sua importância, escreveu Jacqueri de Sales:  

«Há pessoas que se ocupam inteiramente em ir comprar e ajuntar todos os trapos que podem encontrar para 

os tornar a vender aos fabricantes de papel. E ainda que à primeira vista não pareça que o negócio dos trapos seja 

objecto de consideração, contudo, se vende anualmente por somas mui avultadas, sendo o consumo desta fazenda 

prodigioso em toda a Europa, e particularmente nos Países onde há grandes e numerosas fábricas de papel, como em 

França, em Holanda, na Helvécia, em Génova e em Inglaterra.».
8
 

Tendo sido este Dicionário adaptado de um original francês,9 logo divulgado em Portugal em 

data mais tardia, não se entranhe a seguinte passagem dessa obra que também se nos afigura 

interessante, em especial no que toca ao nosso país:  

«(…) que sustentam as fábricas de papel, que estão estabelecidas nos referidos Estados, onde neste caso, a 

extracção dos mesmos trapos é geralmente proibida: Em França a exportação deles esteve rigorosamente proibida até 

Março de 1773 (…)». A partir de então a exportação fazia-se mas com o pagamento de elevados direitos de saída. 

Mais ainda: «(…) é também proibida neste Reino [de Portugal], concedendo-se às vezes a licença para os 

exportarem.».
10

 

Estamos, pois, perante uma actividade comercial importante e lucrativa que, no fim do século, 

se deveria estender à exportação, uma vez que o dito Silveira, conhecido pelo sugestivo epíteto de 

“Trapeiro”, o fazia.11 Esse foi, aliás, o motivo pelo qual Ratton o convenceu a instalar uma fábrica 

em Alenquer: para quê exportar o trapo se seria para ele, Silveira, mais lucrativo proceder ao 

fabrico de papel a partir desse mesmo trapo? 

Continuando, é ainda Ratton quem nos diz:  

«Este homem adoptando o meu conselho, se associou, por minha via, com um inglês chamado Taylor ou 

Parker; e ambos com poucos fundos estabeleceram tal ou qual fábrica no próprio local, que se incorporou à nova 

                                                 
8 - Alberto Jacquery de Sales – Diccionario do Commercio, Edição manuscrita, [depois de 1723], IV Vol., p. 338. 

9 -  Jacques Savary - Dictionary Universel de Commerce. Paris. 1723/30. 
10 - Alberto Jacquery de Sales – Diccionario do Commercio, p. 338 
11 - Sequeira, Gustavo de Matos – A Abelheira e o fabrico de Papel em Portugal: história de uma propriedade e 

de uma fábrica, Lisboa, [ s.n.], 1935, s/n.º p. Ainda segundo este autor: «José António da Silveira, de alcunha o 

Trapeiro, por ser exportador da trapo para França, Itália e Holanda, países que então nos compravam grandes 

quantidades dessa matéria-prima». 
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fábrica, em qual foram empregados, principalmente o dito Silveira na compra, dos trapos, com o bem achado nome 

de Trapeiro que, por seu falecimento, passou para seu genro o Doutor António Mendez Franco.». 
12

 

Mas chegados aqui, a este último período transcrito, verificamos que as Recordações, ou a 

memória, de Jacome Ratton o atraiçoam em relação a dois factos: a localização da fábrica e o nome 

do inglês sócio do dito Silveira.  

No que diz respeito à sua localização, quando este refere que foi «no próprio local, que se 

incorporou à nova fábrica», ou seja, junto à Real Fábrica, no sítio das Águas. De facto não foi aí, e, 

adiante, daremos nota da sua exacta localização, já que existem elementos fidedignos para que o 

possamos fazer.  

Esta informação de Ratton e o facto de também por ali se ter situado a antiga moenda de papel 

de Manuel Teixeira, cuja memória perdurou até ao século XVIII, e, até mesmo ao século seguinte 

na identificação de alguns prédios, terá induzido em erro autores, como Gustavo de Matos Sequeira, 

que foram levados a afirmar que Silveira se instalara «(…) ao que parece no local do antigo moinho 

quinhentista de Manuel Teixeira. Era a chamada Fábrica da Ribeira do Papel que veio a pertencer 

(1813) ao capitalista Quintela e que então, sem maior progresso, fornecia o estanco do rapé».13 Esta 

informação tê-la-ia colhido, segundo diz, numa obra de Acúrcio das Neves:  

«No tomo 1.º das suas Variedades , Acúrcio das Neves relaciona por distritos e comarcas as fábricas de papel 

que existiam em 1813 (…) Entre elas (…) as de Alenquer, uma que pertencia a Geraldo Venceslau Braamcamp e sócios, 

e outra ( a da Ribeira do Papel ) que era do Quintela.».
14

  

Porém, consultada a obra de Acúrcio das Neves, não nos foi possível confirmar essa 

informação e no mapa do Corregedor da Comarca, de 18 de Fevereiro de 1813, aí reproduzido, 

verificamos que só é relacionada como se situando efectivamente em Alenquer, a primeira, a Real 

Fábrica mandada erigir em 1802.  

Por outro lado, o barão de Quintela, que foi um dos capitalistas que esteve na fundação da 

primeira, é um nome que aparece igualmente associado a uma das fábricas que houve na Ribeira do 

papel, mas acima de Queluz, na estrada de Lisboa a Sintra15. Tudo indica, pois, ter havido alguma 

confusão. 

A este propósito também Raul Proença e António Anselmo escreveram: 

                                                 
12 - Jacome Ratton – Recordações de Jacome Ratton… p. 38. 
13 - Gustavo de Matos Sequeira – A Abelheira e o fabrico de papel em Portugal…, s/n.º pag.  
14 - Ibidem. 
15 - 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 Arquivo, p. 197. Dizem estes autores: «No princípio do século XIX ainda existiam na Ribeira 

do Papel [ na estrada que vai de Lisboa a Sintra ] duas fábricas, uma das quais pertencia ao Barão de Quintela». 
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«Falando de Alenquer, diz-nos Pinho Leal que nas antigas margens do rio, hoje cobertas pelo tanque, havia no 

meado do século XVIII uma pequena fábrica chamada Moinho do Papel (… ).  Deve ser aquela a que já se referiu 

Jacome Ratton nas suas Recordações.».
16 

O Moinho do Papel atrás referido tratar-se-ia do tal que foi de Manuel Teixeira e não passaria 

já então de uma recordação ou pouco mais do que isso. Muito menos seria esta fábrica aquela que 

Ratton nomeia nas suas Recordações como tendo sido a do Silveira “Trapeiro”.  

Situemos, pois, no mapa da vila, essa fábrica que o Lº dos Manifestos das Manufacturas
17 do 

ano de 1801, no termo lavrado no dia 19 de Agosto, diz ser propriedade de José António da 

Silveira: Situava-se ela, como aí também se menciona, na Quinta do Contador, ou seja, junto ao rio 

que atravessa a vila, mas a jusante, embora muito próximo desta.  

Esta quinta ainda hoje se liga à da Requeixada e, há séculos que ambas surgem associadas e 

pertença dos mesmos proprietários. Por aí, junto ao rio, sempre existiram moinhos ou azenhas e, 

segundo depoimento de quem por lá habitou há alguns anos e afirma também se interessar pelas 

“coisas do passado”, nesse tempo ainda eram visíveis alguns vestígios da mencionada fábrica, coisa 

que hoje já não é possível encontrar, como pudemos constatar.  

A produção então manifestada foi de papel pardo e de embrulho. Esta fábrica funcionaria 

segundo o método tradicional, ou seja, com tinas e pilões. Nas primeiras era mergulhado o trapo 

depois de escolhido, e aí ficava para que apodrecesse e assim se tornasse mais fácil proceder à 

desagregação das suas fibras, entrando então em funções o pilão que o bateria até se obter a pasta.  

No início esta última operação era braçal, mas com o avançar do tempo passaria a utilizar-se a 

força hidráulica. Dada a sua localização, junto ao rio, bem poderia ter sido esse o meio utilizado, 

embora materialmente nada subsista que nos permita garanti-lo. Do mesmo modo, a evolução 

técnica também viria a introduzir alterações na primeira fase do fabrico, o apodrecimento do trapo, 

onde para esse efeito passou a ser utilizada a lixívia, produto que acelerava o processo. Antes da 

pasta ir às formas, última fase, procedia-se ao branqueamento e, por fim, à colagem que tornava o 

papel impermeável, caso contrário ficaria passento e absorveria a tinta. 

De 1 de Julho a 19 de Agosto, foi a seguinte a produção manifestada: 

- 230 resmas de papel pardo, em 23 balotes de 10 resmas cada, ao preço de 300 réis cada resma, num custo 

total de 69$000 réis; 

- 32 resmas de papel de embrulho, em 2 balotes, ao preço de 50 réis cada resma, num custo total de 19$200 

réis ; 

- 12 resmas de costaneiras em 1 balote, ao preço de 480 réis cada resma, num custo total de 5$760 réis. 

                                                 
16 - 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 Arquivo,  III Série, n.º 7, Lisboa, 1921, p.197. 
17 - ANTT - Impostos, 25, Alenquer, n.º 184 - L.º dos Manifestos das Manefacturas que devem pagar os direitos 

do novo emposto que principião do prº de Junho deste prezente anno de 1801 e hade findar no De 1802. 
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A produção era remetida para a cidade de Lisboa, onde a empresa possuía armazém. 

Voltando ao mesmo Livro dos Manifestos, verificamos que na visita seguinte, efectuada a 7 

de Setembro, é o próprio José António da Silveira, que estando presente, declara não haver 

produção a registar, «não ter ainda completo papel algum», sendo que o existente se encontrava por 

embalar o que dificultava ou impossibilitava a operação de contabilizar o seu valor. 

Associado a este período de laboração surge o nome de Ezequiel António de Carvalho como 

sendo o do Administrador da fábrica, e, como pode verificar-se olhando à qualidade do produto 

fabricado, tratava-se de papel de qualidade inferior, pardo ou de embrulho, produção muito 

característica destas pequenas manufacturas, sendo então poucas as que fabricavam papel para 

escrita ou almaço.  

Todavia, tal como se poderá constatar junto do Museu do Papel Moeda, da Fundação Dr. 

António Cupertino de Miranda, no Porto, teria sido desta fábrica que saiu o papel com que foram 

feitas as primeiras notas que circularam em Portugal, as Apólices do Real Erário emitidas a partir de 

1797, com valores de dez mil, cinco, vinte e dois mil e quatrocentos réis, pelo que deste facto 

poderá inferir-se que, ao tempo deste manifesto, a produção havia já decaído, não só em quantidade 

como em qualidade.  

Mas na visita seguinte, realizada a 7 de Dezembro, constata-se uma nítida mudança: Por um 

lado, surge-nos pela primeira vez o nome de Mestre Gardener associado ao do fundador Silveira. 

Tudo indica ser aquele mestre de nacionalidade anglo-saxónica e, como sugere Filipe Rogeiro,18 

bem poderia ser Gardner ou Gardiner - apelidos ingleses - o apelido desse novo sócio. Esta é, afinal, 

a segunda “traição” da memória de Jacome Ratton, que lhe atribui o nome de «Taylor ou Parker».  

Por outro lado, no que respeita à qualidade do papel fabricado, verificamos que ela melhora, 

pois são manifestadas «44 resmas de papel branco de escrever». Nas visitas subsequentes esta 

tendência mantém-se, fabricando-se a par do papel de embrulho e pardo, também «papel de 

Holanda» ou «Olanda» e ainda «papel azulado». Do mesmo modo nota-se uma evolução positiva 

no que respeita ao volume da produção e, concomitantemente, ao valor atribuído à mesma. 

Pela leitura do citado livro e dos que se lhe seguiram, torna-se lógico associar o aparecimento 

do nome do Mestre Gardener a esta evolução positiva confirmada pelos registos, quer na qualidade, 

quer na quantidade, do papel manufacturado.  

Todavia algumas interrogações se nos colocam: Será Gardener o inglês a quem Silveira se 

associou quando montou a fábrica, como diz Ratton? Se efectivamente o é, porque motivo o seu 

nome só vem a aparecer nos termos lavrados a partir de 7 de Dezembro de 1802? Ou o sócio 

                                                 
18 - Filipe Rogeiro – “Novos dados para a história da indústria em Alenquer” in Nova Verdade, n.º 664, (1 de 

Janeiro de 2004), p. 13. 
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original seria um outro inglês, o tal Taylor ou Parker, nome do qual Ratton não se lembra lá muito 

bem e, por coincidência, alguns anos mais tarde surge-nos um outro Mestre inglês de seu nome 

Gardener?  

Circunstâncias sobre as quais não subsistem dúvidas são, afinal, as que determinaram o 

desaparecimento desta fábrica. De facto em finais do ano de 1804 e sem que ao longo de todo ele se 

verifique qualquer outro termo, o Livro dos Manifestos das Fabricas da Villa de Alemquer regista 

que: 

 «(…) nesta Fábrica do Contador subúrbios da vila de Alenquer, que é anexa à Real Fábrica de Papel erecta na 

dita vila (…) e sendo ali José António da Silva administrador da dita Real Fábrica de Papel declarou (…) ter sido 

manufacturado na dita fábrica do Contador desde que trabalha por conta da sua Administração  e o que se achava 

nela manufacturado quando se anexou e vinha do tempo de Silveira e que ao presente se acha pronto para remeter à 

cidade de Lisboa será o seguinte: 47 balotes com 10 resmas de papel branco cada um em que entram dez de 

costaneiras – 504$000; 74 balotes com dez resmas de papel pardo – 296$000. ».
19

 

Por aqui se verifica que esta manufactura passou a ser propriedade da Real Fábrica, por isso 

nele se diz que a ela «é anexa», ganhando igualmente sentido o que escreveu Ratton quando referiu 

«que se incorporou à nova fábrica», entenda-se, não física ou materialmente, mas em termos de 

propriedade. 

Por outro lado, quando Ratton na obra citada afirma, referindo-se à fábrica, «…em que foram 

empregados, principalmente o dito Silveira na compra, dos trapos, com o bem achado nome de 

“Trapeiro” que, por seu falecimento, passou seu genro o Doutor António Mendez Franco», não 

entendemos lá muito bem se o que «passou» ao genro foi a fábrica ou o nome pelo qual ele era 

conhecido. 

A fábrica não teria sido, pois enquanto a Gardener e Silveira funcionou foi sempre José 

António da Silveira quem esteve à sua frente, como se comprova nos livros para manifesto da 

produção. Todavia o Doutor António Mendes Franco haveria de ser «comissário do trapo na cidade 

de Lisboa» ao serviço da Real Fábrica, conforme certidão de matrícula dos empregados dessa 

mesma fábrica em 1810,20 pelo que bem poderia ter herdado de seu sogro o «bem achado nome» de 

“Trapeiro”. 

                                                 
19 - ANTT - Impostos, 25, Alenquer, 186. 
20 - AHM – DIV/3/13/11/32 – Ofício de Gonçalo Castelo-Branco, director da Real Fábrica de Papel, para Miguel 

Pereira Forjaz. 


