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4. A VILA INDUSTRIAL__________________________________________ 

4.1. AS FÁBRICAS  

 

4.1.1. Das Chitas 

 

Na memória colectiva da vila ainda perdura a notícia de ter existido “ali para o sítio das 

Águas, no bairro do Areal”, a fábrica das Chitas. Mas quem indagar por mais pormenores só 

colherá o silêncio ou uma informação confusa que trará à colação factos e memórias que, 

geralmente, se reportam a outras fábricas que a vila teve. 

Porém, será certamente mais digno de admiração que Guilherme J. C. Henriques ao publicar 

Alenquer e o seu Concelho, em 1873, ao abordar as fábricas que por aqui existiam ou existiram, 

nenhuma referência lhe faça. Dezenas de anos mais tarde, quando dá à estampa A Vila de Alenquer, 

refere-a, mas de forma muito sucinta e algo nebulosa, limitando-se a dizer que: 

 «Junto à Fabrica de Papel há um edifício que se diz ser a Fábrica de Chitas sem que se tenha exercido, que me 

conste, qualquer indústria relativa a chitas na memória das pessoas mais velhas da terra (…)».
1
 

Na verdade, não deixa de ser surpreendente esta última afirmação por parte do historiador 

alenquerense, pois a fábrica existiu de facto e foi importante, como se verá, embora tenha cessado a 

sua laboração no decorrer da primeira década do séc. XIX.  

Todavia, é o mesmo Guilherme Henriques que, na sua obra, nos dá conta que:  

«Nos manuscritos da Biblioteca de Évora, há uma carta escrita de Alemquer, a 20 de Janeiro de 1785, por 

Fernando d’Antas da Cunha e Brito [ que em Alenquer foi Escrivão de Órfãos e faleceu em 1787, sendo tido como 

curioso de antiguidades ] a Alexandre Ferreira da Faria Manoel, que reproduzi no Damião de Goes  de 19 de Fevereiro 

de 1893, e na qual vem o seguinte período: Aqui se acha uma Fabrica de Estampar Xitas como as inglesas (…)».
2
 

Portanto, esta manufactura já funcionava em 1785, logo a sua instalação teria ocorrido em 

data anterior, o que faz dela uma das primeiras que o País conheceu.  

Sendo certo que o aparecimento desta indústria em Portugal foi tardio, datando de 5 de 

Agosto de 1775 o alvará que criou a primeira manufactura, a Real Fábrica de Tecidos e Estamparia 

erigida na quinta dos Duques de Aveiro em Vila Nogueira de Azeitão por José de Magalhães, rico 

comerciante de vinhos em Londres, logo bom conhecedor do produto que se propunha fabricar, uma 

vez que os ingleses há bastante tempo que o faziam com notável sucesso, e pelo mestre tintureiro 

                                                 
1 - Guilherme João Carlos Henriques, A Vila de Alenquer, p. 202. 
2 - Ibidem, p. 203. 
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Estêvão Larché, em 1788 funcionavam já 18 fábricas de chitas3 e a de Alenquer era, seguramente, 

uma delas. 

Já então, por toda a Europa, fabricavam-se e vendiam-se chitas, mercadoria muito apreciada e 

procurada. Eram elas panos de algodão, pintados ou estampados, originários da Índia, mais 

propriamente do Gujarat na costa oeste, de Bengala na costa este e da Costa de Coromandel a sul, 

todos eles centros de produção algodoeira por excelência.  

As chitas deviam este seu nome a chitra do Sânscrito que significava “variado” que passou à 

língua Marata como chit e ao Hindi falado no norte da Índia como chint,
4 terminologia que no 

inglês se fixou como chintz e passou ao português como chita. Atendendo à sua origem, a Europa 

também as conhecia como indiennes e Portugal como indianos. 

Mercadejados pelo comércio levantino desde o início da era cristã, há muito que os europeus 

consumiam estes panos, mas foram os portugueses que, com a abertura da rota marítima para a 

Índia e através do seu comércio com o Oriente, os divulgaram e tornaram acessíveis em todo o 

espaço do velho continente, sem contudo nunca se terem verdadeiramente interessado pelo seu 

consumo interno, como o prova o tardio aparecimento das estamparias em Portugal.  

Das chitas se diz que como vestuário ou em funções decorativas5 rivalizavam fortemente com 

as lãs e a seda, não raro impondo-se à preferência dos consumidores mais endinheirados, seduzidos 

pelos seus padrões coloridos e pela sua leveza. 

A sua forte procura e as vicissitudes por que passou a nação portuguesa nos finais do século 

XVI e mesmo toda a primeira metade do século XVII, as quais viriam a reflectir-se no seu comércio 

externo, em breve levariam ingleses, holandeses e franceses à Ásia onde estabeleceriam feitorias, as 

Companhias das Índias.  

Neste comércio com o Oriente as chitas não deixariam de ser uma das mercadorias mais 

lucrativas, mas isso não impediu que, a breve trecho, os ingleses não intentassem o fabrico de 

imitações no seu próprio país, usando para isso as técnicas indianas. 

De acordo com Jorge Pedreira,6 do comércio a partir das feitorias, em breve os europeus 

passariam à produção, fixando-se esta nos portos ligados às rotas do oriente, tendo sido 

Amesterdão, Londres e Marselha das primeiras cidades que acolheram estas manufacturas. Na 

                                                 
3 - Jorge Miguel Pedreira - “Indústria e negócio: a estamparia da região de Lisboa, 1770-1880” in Análise Social, 

Lisboa, 1991, 112-3, p. 541. 
4 - Conf. Maria Augusta L. Pablo Trindade Ferreira - De Gil Vicente às Colchas de Chita de Alcobaça, 

Alcobaça, Câmara Municipal, 2004, p. 55. 
5 - Como decoração mural ou como cobertura de cama, desde os mais antigos palampores (palang = cama + 

posh = cobrir) às celebradas colchas de chita de Alcobaça. 
6 - Jorge Miguel Pedreira – “Indústria e negócio: a estamparia…” in Análise Social, p. 539. 
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primeira metade do século XVIII, entre as cidades portuárias da Europa Ocidental, Lisboa era a 

excepção: não albergava nenhuma estamparia. E em conformidade, diz-nos, ainda, o mesmo autor 

que: 

« (…) as políticas mercantilistas, a legislação sumptuária e os interesses constituídos dos fabricantes de sedas e 

de lanifícios conduziram à restrição, quando não à proibição, do fabrico e mesmo do uso dos panos de algodão 

estampados.».
7
  

Com isto, viria a alterar-se substancialmente a localização dos centros produtores, que 

passaram a privilegiar a França e, especialmente a Suíça. Mas, a partir de 1720 é um facto que este 

tipo de indústria já se tinha instalado na maior parte das capitais europeias, demorando, contudo e 

como já se viu, alguns anos a chegar a Portugal.  

A arte de estampar não era uma arte incipiente. Ela exigia bons panos de algodão, numa fase 

primordial razoáveis dotes artísticos para desenhar e pintar os panos, e, mais tarde, bons gravadores 

para abrirem os desenhos na madeira obtendo, assim, os cunhos com que se estampavam os tecidos. 

Não menos despicienda era a arte das tintas, obtidas, na generalidade, a partir de plantas orientais, 

tais como o índigo.  

Esta técnica de mordançage, ou aplicação do mordente sobre o algodão, era considerada 

decisiva, e as primitivas tintas naturais só no século dezanove seriam, pouco a pouco, suplantadas 

pelos corantes artificiais produzidos pela nascente indústria química. Um processo que, aliás, não 

foi pacífico, já que inicialmente a qualidade das falsas cores ou falsas chitas não era a mesma. Em 

Portugal estas novas técnicas só se imporiam depois de 1834.8   

Várias obras foram publicadas com o intuito de divulgar todas estas técnicas, tais como uma 

certa Arte de Fazer Chitas, assinada por um Mr. de Lormois. Do seu capítulo dedicado ao “Modo 

de preparar os pannos para os imprimir com galha ou sem ella”, podemos extrair quão importante 

era a existência de boas e fartas águas correntes visando a preparação dos panos de linho para 

posteriormente irem à estamparia:  

«(…) ponham-se de molho as peças que se hão-de preparar em chitas em uma tina cheia de água tépida por 

alguns dias, para se abrir os poros do algodão, e para bem expurgar a têa, depois lava-se bem, e se bate no pisão, e se 

torna a lavar ainda, e sempre em água clara, e corrente, e depois (…)».
9
 

Para além dessa exigência de abundantes águas correntes, estima-se que para implantar uma 

fábrica de chitas não haveria necessidade de investir grandes capitais, pois o custo dos 

                                                 
7 -  Jorge Miguel Pedreira – “Indústria e negócio: a estamparia…” in Análise Social, p. 539. 
8 - Conf. Maria Augusta L. Pablo Trindade Ferreira - De Gil Vicente às Colchas de Chita de Alcobaça, p. 62                          
9 - Mr. de Lormois – Arte de Fazer Chitas, cit. por Maria Augusta L. Pablo Trindade Ferreira - De Gil Vicente às 

Colchas de Chita de Alcobaça, p. 63. 
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equipamentos não seria elevado, mas “era necessário adquirir um terreno para a branqueação dos 

panos. Este entrave podia ser contornado através do arrendamento de hortas e quintais”.10  

Todas estas condições encontrá-las-ia Guilherme de Roure em Alenquer no bairro do Areal, 

freguesia de Santa Maria da Várzea: nascentes copiosas e perenes correndo em regato ao encontro 

ao rio e terrenos adjacentes suficientemente amplos e com boa exposição ao sol. Por outro lado, 

Alenquer situava-se a oito léguas da capital e do seu porto, oito léguas que o Tejo, ali bem perto, 

encurtavam em tempo e comodidade. 

Atrás enunciámos o nome de Guilherme de Roure dando a entender o seu pioneirismo no que 

respeita à introdução desta indústria em Alenquer, mas, segundo Jorge Custódio,11 é o nome de 

Francisco Xavier de Pinto que surge associado ao privilégio para instalação da primeira 

manufactura alenquerense, sendo Guilherme de Roure nomeado como sendo seu sócio. No mesmo 

artigo Jorge Custódio dá-nos ainda a conhecer que esta fábrica funcionou de 1784 a 1795, 

empregando em 1786, pouco tempo após a sua entrada em funcionamento, 95 operários. 

Como se verifica, relativamente a esta manufactura estamos perante a clássica associação do 

investidor, ou comerciante, com o técnico, geralmente de origem estrangeira, como foi o caso. Mas 

regressando ao citado artigo de Jorge Custódio, verificamos ainda que este cita a existência de uma 

outra fábrica em Alenquer, pertencendo esta a Guilherme de Roure e C.ª, tendo laborado de 1792 a 

1800. Todavia, estamos em crer que se trata da mesma embora com nova denominação e novos 

sócios, sendo o nome de Guilherme de Roure comum às duas que se teriam sucedido no mesmo 

espaço. 

No que respeita à sua localização, encontrámos duas referências que nos poderão aproximar 

desse local. Uma, indirecta, a partir do rol dos prédios expropriados para a edificação do edifício 

que viria a ser o da Real Fábrica de Papel, na sequência do decreto que a criou, datado de 15 de 

Julho de 1802, denominado «Terra chamada dos panques que foi de Custódio José Alves & 

Companhia».12 

 Este Custódio José Alves viria a ser sócio de Guilherme de Roure e mestre na sua 

estamparia.13 Corresponderiam a esta «Terra chamada dos Panques» terrenos disponíveis contíguos 

aos da fábrica? É bem provável que sim, como veremos.  

                                                 
10 - Jorge Miguel Pedreira – “Indústria e negócio: a estamparia…” in Análise Social, 112-3, p. 545. 
11 - Jorge Custódio – “Notas históricas, acerca da primitiva indústria de tecidos de Alcobaça e das estamparias no 

Antigo Regime (1775-1835)” in Lenços e Colchas de Chita de Alcobaça, Lisboa, Gab. de Relações Internacionais do 

Ministério da Cultura – Instituto Camões, 2001, p.35. 
12 - Guilherme João Carlos Henriques – A Vila de Alenquer, p. 195. 
13 - ANTT, Impostos, Alenquer, n.º 184, 185 e 186. 
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Uma outra referência à sua localização, esta mais evidente e que confirma a primeira, surge 

publicada no O Alenquerense cerca de oitenta anos depois, sob o título “Falta de Casas”:  

«Todos os moradores do prédio conhecido pelo nome de Fábrica das Chitas, propriedade da Companhia de 

Papel d’Alemquer, em consequência da nova companhia proprietária precisar do edificio para o fabrico que vai 

começar,
14

 despediu todos os moradores que gratuitamente residiam ali.».
15

  

Portanto, ter-se-á situado junto ao edifício da Fábrica de Papel, onde efectivamente a colocou 

Guilherme Henriques quando lhe fez breve referência na sua obra A Vila de Alenquer, como já atrás 

demos conta. 

Entre 1775 e 1784 fundaram-se no País somente 5 estamparias, mas daí até ao início do novo 

século surgiriam perto de cinco dezenas de novas fábricas, um autêntico «frenezim com 

estabelecimentos de fábricas de estamparia», no dizer de José Lopes de Abreu.16   

De acordo com uma relação publicada no “Preâmbulo” ao Inquérito Industrial de 1881,17 no 

ano de 1788, no que respeita a «panos e lenços estampados», laboravam fábricas de chitas em 

Alenquer, Albarraque, Azeitão, Lisboa, Porto, Rio de Mouro, Sete Rios, Setúbal, Tires e Torres 

Vedras. 

Confirmando a importância desta fábrica de Alenquer, José de Abreu Bacellar Chichorro, na 

sua obra sobre a província da Estremadura e ao escrever sobre o seu «comércio interno», dela faz 

expressa menção: “(…)os tecidos e meias da fábrica d’Alcobaça, os panos pintados das Fábricas 

d’Alemquer e Torres Novas(…)”.18 No ramo, era, pois, o que de mais importante a rica província 

estremenha tinha para oferecer. 

 

Data de 1796 uma representação de Guillot, Carvalho & C.ª, com fábrica de tecidos de 

algodão em Alcobaça, em que se pedia a proibição de entrada no reino de tecidos estrangeiros 

fabricados com esta matéria prima. 

Argumentava Guillot em nome da empresa de que era sócio, «que tendo já em exercício um 

suficiente número de teares para tecer panos ordinários de algodão para Estamparia e propondo-se 

                                                 
14 - Em 1889 a Companhia de Papel de Alenquer cessa a sua actividade deixando de fabricar esse produto, para 

se dedicar aos têxteis. 
15 - “Falta de Casas” in O Alenquerense, n.º 68, (25 de Abril de 1889), p. 1. 
16 - Jozé Lopes de Abreo, Negociante Desta Praça de Lisboa - Memorias ou Reflexoens sobre o Milhoramento do 

Commercio de Portugal cit. por David Justino in A Formação do espaço económico nacional, I Vol., Lisboa, 1988, 

Vol. I, p. 136. 
17 - Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria, Inquérito Industrial de 1881: Inquérito Directo, 

Lisboa, Imprensa Nacional, 1881-1883, p. X. 
18 - José de Abreu Bacellar Chichorro – A memória económica-política da província da Estremadura, Edição 

org. e prefaciada por Moses Amzalak, Lisboa, 1943, p. 33.  
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estabelecer outros mais (…)» justificava-se essa medida, tanto mais que «(…) havendo fazendas 

nacionais é do interesse público que umas fábricas dependam das outras, assim como todas 

dependam da agricultura.».19 

Nesta mesma Consulta Guillot dá-nos também a conhecer que: 

«Além desta representação também há sido presentes no Tribunal duas cartas do Desembargador Intendente 

Geral da polícia, remetendo com a primeira uma peça de tecido de algodão, imitando os que vêm de Bengala, 

manufacturada na Fábrica que tem estabelecido na vila de Manique, em a segunda algumas peças da mesma 

qualidade, manufacturadas na fábrica de Le Frare estabelecida no Campo Grande as quais todas correspondem na 

perfeição às de Bengala.».
20

 

Nesta argumentação de Guillot encontramos, pois, uma primeira pista quanto à possível 

proveniência dos panos que se estampavam em Alenquer. Mas indo ele mais além ao referir-se à 

«(…) ocasião da falta de fazendas da Ásia», quando os fabricantes de chitas portugueses pediram 

licença para mandar vir de Inglaterra «(…) o fio para fornecer os muitos teares que se empregavam 

na tecelagem dos panos de algodão (…)»,21 pede também medidas proteccionistas para os panos  

tecidos em Portugal. 

Para além das habituais medidas aduaneiras, Guillot sugere que «para bem se conhecerem os 

tecidos das Fábricas Nacionais [a isentar de direitos] serão os fabricantes obrigados a caracterizá-los 

com dois fios vermelhos na sua urdidura em ambas as orelhas de cada teia (…)» o que resultaria 

numa garantia de origem, como que num «fabricado em Portugal» setecentista. 

Esta questão da proveniência dos panos a serem estampados, devendo estes ser fabricados 

pelas próprias Estamparias de acordo com provisões régias e não importados, viria a tornar-se numa 

questão sem resolução, muito embora Guillot fosse da opinião de que facilmente a indústria 

nacional poderia suprir as necessidades dos nossos fabricantes de chitas, tornando esta indústria 

independente dos panos estrangeiros, para riqueza da Agricultura e do Reino. 

 

Não sendo ao tempo muito comum o emprego de mão-de-obra feminina na indústria, como o 

lembra Jorge Pedreira dizendo que «(…) em 1798 ainda é raro (só 3 fábricas ocupam mulheres, que 

são apenas 10% da mão-de-obra)», tudo leva a crer que a estamparia de Alenquer  tenha sido uma 

das primeiras a fazê-lo, circunstância que, com o devido ênfase, Guilherme de Roure invoca para 

reforçar um pedido de privilégio entrado em 1800 na Junta do Comércio: 

                                                 
19 - ANTT – JC – Livro 130 – Registo de Avisos, Alvarás, Decretos e Consultas, p.p. 54-56 v.º. 
20 - Ibidem. 
21 Em consequência dos ataques espano-franceses às nossas carreiras da Índia, no rescaldo da Campanha do 

Rossilhão. 
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 «Privilégio exclusivo por tempo de dez anos p.ª que só na Fábrica de Estamparia que ele instituiu na vila de 

Alamquer, e que foi a primeira que ocupou também mulheres na sua laboração, se reduza lençaria a chita por 

desenhos abertos em chapa de cobre e por cilindros do novo invento.».
22

 

Esta realidade encontramo-la ainda expressa num outro documento23 que encerra um seu 

testemunho e onde Roure afirma que as vantagens quanto ao emprego de mão-de-obra feminina 

estavam não só na «comodidade do preço da mão-de-obra», mas também na «delicadeza e maior 

perfeição» do trabalho produzido pelas mulheres. 

 Voltando ao pedido de privilégio atrás citado, verificamos ainda que a fábrica de Alenquer 

foi uma das pioneiras na introdução de mecanismos para estampar, neste caso a partir de 

“(…)desenhos abertos em chapa de cobre e por cilindros do novo invento”.  

Segundo Oliveira Marreca «(…)em 1785 substituíram-se na estamparia dos tecidos os 

cilindros gravados nos rolos de pau pelos cilindros metálicos» e, em 1808, inventou-se o «…modo 

de multiplicar os cilindros de estamparia, traçando de antemão as gravuras num cilindro que só 

depois endurece, e cuja estampa é transferida a outros cilindros».24 

Nesse pedido de privilégio alega Guilherme de Roure que:  

«(…)tendo notícia deste método de estampar usado em Inglaterra conseguira à custa de imensas fadigas, e 

despesas o plano do seu mecanismo e Artífice para o pôr em prática não só com toda a exactidão praticada, mas 

também com uma perfeição da invenção do mesmo Artífice ainda não conhecida na Europa.».
25

 

Este pedido, «exclusivo por tempo de dez anos», teria merecido o parecer favorável da Junta 

do Comércio, concedido por Resolução datada de 4 de Junho de 1800 mas isso não obviou que 

passada meia dúzia de anos houvesse em funcionamento mais três mecanismos do mesmo tipo, dois 

numa fábrica do Porto e um outro em Lisboa.26  

Uma dúvida não resolvida sobre esta manufactura diz respeito ao facto de se ter ou não 

trabalhado o algodão em Alenquer, quer fiando-o, quer tecendo-o. Inicialmente cada fábrica deveria 

estampar sobre os tecidos por si produzidos, mas a partir de 1780 esta norma legal foi sendo 

                                                 
22 - AHMOP - JC 8, Estamparia, V. cit. por Francisco Santana, “Aspectos de inovação na indústria portuguesa 

durante a segunda metade do século XVIII e o primeiro terço do séc. XX in  Separata dos Anais, II Série, Vol. 29, 

Lisboa, Academia Portuguesa de História, p. 271.  
23 - AHMOP - JC 8, Estamparia, G, cit. por Jorge Pedreira – “Indústria e negócio: a estamparia…” in Análise 

Social, p. 550. 
24 - Oliveira Marreca – Obra Económica, Recolha, anotações e revisão de texto de Cecília Barreira, Lisboa, 

Instituto Português de Ensino à Distância, 1983, pp. 115-116. 
25 - AHMOP - JC 8, Estamparia, V. cit. por Francisco Santana, “Aspectos de inovação na indústria portuguesa 

durante a segunda metade do século XVIII e o primeiro terço do séc. XX, p. 271. 
26 - Francisco Santana – Aspectos de inovação na indústria durante a segunda metade do séc. XVIII e o primeiro 

terço do séc. XIX, in  Separata dos Anais, pp. 271 e 284. 
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paulatinamente ignorada e a maioria das fábricas então criadas não chegaram, sequer, a 

apetrecharem-se com máquinas de fiação e tecelagem.27  

Pensamos ter sido este o caso de Alenquer, uma vez que localmente não há memória escrita 

ou oral de se haver por aqui trabalhado o algodão, nem subsistiram quaisquer elementos, costumes 

ou maquinismos ligados ao ofício de fiar ou tecer essa matéria-prima. Os panos a estampar seriam 

por isso ou indianos de importação, ou os produzidos na vizinha Alcobaça, onde a Real Fábrica de 

Fazendas Brancas e Lençaria, do também francês Julião Guillot, «parecia ser a única em condições 

de fornecer panos às estamparias.».28 Para mais, como também assinala Chichorro, era, então, 

intenso o comércio interno na província da Estremadura. 

Por outro lado, ficaram célebres as chitas de Alcobaça, desde as colchas aos lenços 

tabaqueiros, mas a verdade é que naquela vila nunca se estamparam chitas. Têm sido levantadas 

várias hipóteses que pretendem explicar a proveniência dessas chitas, sendo um facto que as 

fábricas mais próximas se situavam em Alenquer e Torres Novas. 

Retomando a linha temporal, a 8 de Agosto de 1801 e tal como consta no Livro a isso 

destinado,29 a Fábrica de Estamparia de Guilherme de Roure & Companhia foi visitada pelo juiz 

de fora da vila e pelo corregedor da comarca, para efeitos de manifesto da sua produção tendo em 

vista o lançamento do «novo imposto». A receber esta comissão esteve Custódio José Alves, mestre 

e sócio, «na ausência do proprietário», o qual, supomos, seria ainda Guilherme de Roure. 

Pelo mesmo documento, verifica-se que a fábrica tinha armazém em Lisboa para onde era 

remetida a mercadoria fabricada, a qual constava de chitas azuis largas e ordinárias, chitas de 

matizes ordinários, lenços grossos e riscadinhos, tudo contabilizado em peças e côvados ou, no que 

aos lenços respeitava, em cortes e lenços, num caso e noutro com valor por unidade e global 

atribuídos. 

Quanto ao estado da arte, os proprietários lamentam-se afirmando que: 

 «Estes são os preços que juram porque podem vender, se actualmente achassem compradores, porém, que 

como estas fazendas no estado actual têm grande empate e pouco consumo, não podem jurar absolutamente o preço 

porque podem vender». 

Esta última afirmação evidencia algumas dificuldades no escoamento da produção. Logo no 

período inicial de implantação deste tipo de estabelecimentos, quando se dá o aparecimento de 

inúmeras estamparias, houve preocupações deste teor, tendo mesmo a Junta da Administração das 

                                                 
27  - Conf. Maria Augusta L. Pablo Trindade Ferreira - De Gil Vicente às Colchas de Chita de Alcobaça, pp. 54-

55.  
28 - Jorge Miguel Pedreira – “Indústria e negócio: a estamparia…” in Análise Social, p. 543. 
29 - ANTT, Impostos, Alenquer, n.º 184 – Livro do Manifesto das manufacturas que devem pagar os direitos do 

novo imposto, 1801-1802. 
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Fábricas chegado a indeferir pedidos para a fundação de novas manufacturas, procedimento que 

seria superado pela Real Resolução de 1 de Maio de 1784 que, no pressuposto de que o número de 

fábricas ainda não era excessivo, concedeu a todas as que viessem a ser criadas, e pelo período de 

vinte anos, os mesmos privilégios concedidos à fábrica de Azeitão.30 

 Com o mercado interno conquistado e aduaneiramente protegido, o Brasil revelou-se, desde 

sempre, como o principal destino das exportações destes panos, exportações que, aliás, foram 

subindo até atingirem no início do século cerca de um terço « (…)de todas as saídas de produtos 

industriais portugueses».31 Esta confortável realidade devia-se, em parte, a uma lei promulgada em 

178532 que proibia a instalação de estamparias no Brasil, protegendo assim, fortemente, o nosso 

comércio com essa importante colónia.  

Mas a grande machadada no negócio brasileiro seria vibrada em breve, em 1808, com a 

abertura dos portos do Brasil em consequência da suspensão do Pacto Colonial, um dos primeiros 

actos praticados pelo Príncipe-Regente logo que chegado ao Brasil, pressionado ou não pelos 

ingleses, mas correspondendo certamente aos seus interesses.  

Assim se abriam os portos daquela colónia às nações amigas e se autorizava o comércio 

internacional de todas as mercadorias, salvo umas quantas que constituíam monopólio. Este Pacto 

seria confirmado e precisado nos seus termos em 1810, com o Tratado de Comércio e Navegação 

que nos foi imposto pela Grã-Bretanha. 

Referindo-se a este período, o deputado António José da Mota fez-se ouvir no Parlamento, 

dizendo que a «Indústria» e as «Fábricas» tinham «decaído quase à sua extinção total desde o 

tratado de 1810, como era de esperar as das chitas que tinham subido entre nós a tão alto auge».33  

Desconhecemos a data exacta em que esta fábrica das Chitas cessou a sua laboração, cremos 

mesmo que tal tenha ocorrido em data anterior à das perturbadoras invasões francesas, que por todo 

o território deixaram um rasto de destruição e abandono. Mas pelos livros no «novo imposto» 

sabemos que ela funcionou pelo menos até finais de 1804, continuando a ser seu «mestre e sócio» 

Custódio José Alves. 

Num registo de 1801, encontramos o nome de José Pinto de Barros «igualmente sócio» da 

Estamparia, mas, em Agosto do ano seguinte, é registada uma visita à «(…) estamparia de José 

                                                 
30 - Jorge Miguel Pedreira – “Indústria e negócio: a estamparia…” in Análise Social, p. 542. 
31 - Ibidem, p. 553. 
32 - Alvará de 5 de Janeiro de 1785 – Proibia e mandava destruir todas as fábricas existentes no Brasil, com 

excepção dos teares ou manufacturas para fabrico de fazendas grosseiras para escravos ou ensacar mercadorias. 

Vigoraria até 1808. 
33  - Cit. por Francisco Santana - Aspectos de inovação na indústria durante a segunda metade do séc. XVIII e o 

primeiro terço do séc. XIX, p. 241. 
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Pinto de Barros de que é sócio Mestre Custódio José Alves», o que nos leva a acreditar que 

Guilherme de Roure já a havia abandonado e ausentado de Alenquer.  

De teor semelhante é um dos últimos registos efectuados, este em Agosto de 1804, que se 

refere à Fábrica de Estamparia de José Pinto de Barros e C.ª  que tinha como administrador 

Leandro José Gonçalves. 

Se não nos foi possível encontrar uma data para o seu encerramento, também desconhecemos 

as causas que o determinaram, mas pela produção manifestada verificamos que, até ao último 

registo em 1804, esta manteve alguma constância, tanto no número de cortes fabricados como no 

valor a eles atribuído. 

 


