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Resumo

O presente projecto de investigação Houve Gente – Contributos para a identificação e preservação da 

memória do operariado fabril do Vale do Ave, nasceu da vontade de construir um trabalho fotográfico 

e editorial que pretende enriquecer a memória futura dos antigos operários das Fábricas Sampaio 

Ferreira e Oliveira Ferreira, a partir da construção de um retrato que tem permanecido incógnito e 

que, até ao momento, carecia de um registo documental profundo.

Assente numa perspectiva teórico-prática a investigação procura analisar três assuntos específicos. 

O primeiro reflecte sobre o operariado fabril do Vale do Ave, o segundo sobre a fotografia e o 

terceiro sobre o livro de fotografia, com recurso a literatura existente e a outras formas actuais de 

opinião, como artigos ou blogues, com o objectivo de construir uma reflexão mais completa, actual 

e informada. A investigação passa por uma pequena análise demográfica, laboral e social da região 

do Vale do Ave, da história das Fábricas Sampaio Ferreira e Oliveira Ferreira e do seu patrono 

Narciso Ferreira, e das causas e consequências da desindustrialização da região. Pretende-se, desta 

forma, identificar as principais características do antigo operariado fabril da região compreendendo 

o contexto em que este se insere. 

Reflecte ainda sobre a prática fotográfica, o conceito de fotografia e as funções que possuiu ao 

longo da história, os géneros retrato e fotografia documental foram centrais à investigação, com o 

objectivo de traçar as nossas opções fotográficas. Reúne ainda conceitos relacionados com a definição 

do livro de fotografia e o contributo do design editorial na construção de um livro de fotografia. 

Ao longo do projecto de investigação, e à medida que vamos reflectindo sobre os conceitos 

teóricos, são apresentadas as várias fases do projecto prático. Este baseou-se na recolha de entrevistas 

e sessões fotográficas que, depois de passar por processos de edição e de selecção, resultou na 

elaboração do livro de fotografia Houve Gente. Para além dessa publicação, foram ainda organizadas 

um conjunto de exposições locais. Ao longo de 2016, entre os meses de Maio e Novembro, Houve 

Gente esteve presente em Oliveira Santa Maria, Braga e Riba de Ave. Já em 2017, como forma de 

celebração do dia do trabalhador, a exposição esteve patente em Joane. Este itinerário é apresentado 

detalhadamente no final do presente relatório.
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Abstract 

This research project Houve Gente - Contributions to the identification and preservation of the Vale do 

Ave’s blue-collar workers memory, was born from the desire to build a photographic and editorial work 

that intends enrich the future memory of the former employees of the factories Sampaio Ferreira and 

Oliveira Ferreira, with the construction of a portrait that has remained unknown and which, until 

now, lacked a deep documentary record.

Based on a theoretical-practical perspective, the research seeks to analyze three specific subjects. 

The first reflects about the Vale do Ave’s factory business, the second about photography and the 

third about photobook, using existing literature and other current forms’ opinion where, such as 

articles or blogs, with the aim of constructing a more complete, current and informed reflection. 

The investigation goes through a small demographic, labor and social analysis of Vale do Ave’s 

region, the history of the factories Sampaio Ferreira and Oliveira Ferreira, and its flonder and 

employer Narciso Ferreira, and the causes and consequences of the region’s deindustrialization. In 

this way, we intend to identify the main characteristics of the region’s former factory employees, 

perceiving the context in which they fit in. It also reflects about the photographic practice, the 

concept of photography and the functions it has possessed throughout its history, the genres of 

portraiture and documentary photography, with the aim of tracing the photographic options that can 

be used. It also includes concepts related to the definition of the photobook and the contribution of 

editorial design in the production of a photobook.

Throughout this research project, and as we reflect about the theoretical concepts, a variety of 

phases of the practical project are presented. This was based on the collection of interviews and 

photographic sessions which, after going through editing and selection processes, resulted in the 

elaboration of the Houve Gente photobook. In addition to the photobook, were also organized a 

set of local exhibitions. Throughout 2016, between May and November, Houve Gente was present 

in Oliveira Santa Maria, Braga and Riba de Ave. In 2017, as a way of celebrating Labor Day, the 

exhibition was in Joane. The itinerary is presented at the end of the research.

Keywords:

photobook, editorial design, documentary photography, portrait, memory, factory worker
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NOTA AO LEITOR

O texto constante neste documento não foi escrito ao abrigo do novo acordo ortográfico, por opção 

da sua autora. Todas as citações presentes nesta dissertação foram traduzidas livremente da sua língua 

original para português, pela autora, razão pela qual figura em nota de rodapé o excerto de texto na 

sua versão original. Os créditos das imagens estão identificados nas respectivas legendas, excepto nos 

casos em que estas sejam da autoria da autora.



A relação entre história, evento e questão requer 
conhecimento do contexto acima de tudo.
Isso exige pesquisa, porque nem tudo que dirige a 
fotografia é visual2

David Campbell, 2010

Contextualização e Objecto de Estudo

Pertinência e Finalidades da Investigação 

Metodologia de Projecto

Estrutura da dissertação

Introdução
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Contextualização e Objecto de Estudo

Houve Gente é um projecto fotográfico que foi desenvolvido no âmbito da conclusão do Mestrado 

em Design Gráfico e Projetos Editoriais, leccionado na FBAUP. Nasceu em Janeiro de 2015, na 

cadeira de Projeto, no MDGPE da FBAUP sob-orientação do Professor Doutor Eduardo Aires 

e posteriormente por decisão da investigadora, continuou a ser desenvolvido enquanto projecto 

teórico-prático de investigação para a obtenção do grau de Mestre em Design Gráfico e Projetos 

Editoriais sob orientação do Professor Doutor José Carneiro. 

Em termos práticos procura, através do registo fotográfico e entrevistas, documentar a realidade 

dos antigos funcionários das grandes fábricas de Riba de Ave, Fábrica Têxtil Sampaio Ferreira  & 

Cª, Ldª e a Fábrica de Fiação e Tecidos Oliveira Ferreira & Cª, Ldª, agora encerradas. A localidade 

pertence ao concelho de V.N de Famalicão e foi um dos motores do crescimento industrial tanto local, 

no Vale do Ave, como nacionalmente. Estamos de acordo com a importância e a urgência do registo 

documental argumentada pelo Professor Doutor Adriano Rangel3: constata-se a ausência de uma 

estratégia documental para Portugal, que assegure uma projecção de uma identidade cultural própria, capaz 

de ser lida no futuro, através de uma iconografia da nossa época. Muitas das actividades socioprofissionais vão 

desaparecendo sem que tenha ficado um registo documental das mesmas. Perdeu-se uma valia civilizacional, 

um património que não deixou a sua marca, para que melhor se possa compreender o presente (2009: 31). 

Desta forma, o objectivo essencial é valorizar socialmente os antigos funcionários das Fábricas 

Sampaio Ferreira e Oliveira Ferreira e preservar as suas memórias que, de outra forma, se desvanecerão 

no tempo: a passagem do tempo, muitas vezes, encarrega-se de limpar a memória, sobretudo a memória da 

identidade e dos acontecimentos referentes aos grupos sociais menos visíveis (Rangel, 2009: 31). 

De forma sumária, Houve Gente pretende registar as memórias das pessoas desse tempo que ainda 

estão vivas; o Houve remete para o passado, de forma a dignificar todos aqueles trabalhadores que, por 

não estarem mais presentes, não chegaram a ser ouvidos ou a ver a voz da sua geração reconhecida, o 

gente refere-se a essa comunidade específica. Houve Gente que… é também uma expressão que muitas 

vezes ouvimos quando alguém conta uma história antiga. Pretende-se que o projecto fotográfico seja 

materializado através de um livro de fotografia e, ainda, divulgado à comunidade através de uma 

exposição local. Assente numa perspectiva teórico-prática, o presente relatório de projecto procura
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analisar a fotografia enquanto documento social e objecto de construção de uma memória futura, 

com os desafios que o acto de fotografar suporta, bem como o livro de fotografia e os contributos 

do design editorial na sua construção. A investigação teórica e o projecto prático, Houve Gente – 

Contributos para a identificação e preservação da memória do operariado fabril do Vale do Ave,4 aborda 

ainda questões relacionadas com o papel de designer, editor e fotógrafo aquando do processo do 

desenvolvimento de um artefacto editorial.

Pertinência e Finalidades da Investigação - Questão da investigação 

A investigação teórico-prática baseia-se num problema de cariz social, a representação de um nú-

cleo de pessoas cuja lida de trabalho e importância histórica foram sendo esquecidas. Pareceu-nos 

portanto que deveríamos destacar esta motivação, pensando nas sub-questões que levanta durante 

o processo de elaboração de um livro de fotografia e no próprio processo do acto fotográfico, mais 

precisamente na área da fotografia documental. Elaboramos como questão central: 

Como eternizar a memória dos antigos funcionários das fábricas Sampaio Ferreira 

e Oliveira Ferreira a partir do registo fotográfico e a sua divulgação através do livro de fotografia?

Sub-questões:

De que formas a fotografia e o livro de fotografia podem 

retratar de maneira, solidária, responsável e consciente, a presença humana neste mundo? 

Investigar o(s) conceito(s) e função(ões)/propósito(s) da fotografia enquanto documento social;

Investigar o(s) conceito(s) e função(ões)/propósito(s) do livro de fotografia;

Num contexto de edição de um livro de fotografia 

quais as opções  editoriais e gráficas que devem ser consideradas?

Analisar o contributo do design editorial e da produção gráfica na construção de um livro de

fotografia;
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Objectivos:

— Contribuir para a valorização social dos antigos funcionários das fábricas referidas, bem como 

para o património da região:

Para cumprir este objectivo será necessária uma profunda investigação acerca da 

região de Riba de Ave, localizada na zona industrial Vale do Ave, analisando desde quando a

tradição do linho e da tecelagem estão presentes na região assim como as características 

demográficas do território que proporcionaram o seu desenvolvimento;

Estudar especificamente a história das Fábricas Sampaio Ferreira e Oliveira Ferreira bem como

de Narciso Ferreira, o industrial que impulsionou o crescimento industrial da região;

Analisar o operariado fabril: a sua constituição, os seus costumes, a luta que travaram ao longo do

tempo para proporcionar uma melhoramento nas condições de vida e de trabalho;

Compreender quais as causas e consequências da desindustrialização do Vale do Ave, 

principalmente as que incidem no foco do presente projecto;

Seleccionar um conjunto de antigos trabalhadores e recolher as suas memórias, 

através de entrevistas, fazendo um registo fotográfico que levará à produção de um projecto 

fotográfico e de um livro de fotografia;

— Perceber de que forma a fotografia enquanto documento social se desenvolveu e de que forma é 

debatida, com o intuito de produzir um projecto fotográfico eticamente consciente;

— Identificar opções editoriais e gráficas num contexto de edição de um livro de fotografia de forma 

a produzir um artefacto editorial que corresponda ao propósito da sua temática.
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Metodologia de Projecto

Com base na questão central e nas finalidades do presente projecto teórico-prático foram estabelecidos 

alguns parâmetros de acção que nos pareceram os mais adequados. 

Em termos de investigação teórica, estabelecemos que deveria ser feita uma revisão de literatura 

em três temáticas distintas: história da região do Vale do Ave, das fábricas, e do operariado fabril 

a que o projecto se refere (ficando a conhecer assim a comunidade que iremos documentar bem 

como o seu contexto); definições e usos da fotografia, dos géneros retrato e fotografia documental 

em específico (percebendo assim as abordagens que vários fotógrafos seleccionaram para retratar 

diferentes indivíduos, e definindo ao mesmo tempo a linha documental que consideramos demonstrar 

eticamente o perfil dos trabalhadores); e, por fim, o conceito de livro de fotografia e os contributos 

do design editorial na sua elaboração (para podermos realizar um objecto gráfico interessante que 

represente a comunidade em específico).

Em termos práticos, a autora do projecto, que tem formação na área de Comunicação – Audiovisual 

e Multimédia, optou por assumir as funções de fotografia e design editorial (decorrente do mestrado 

que frequenta). No entanto, as tarefas relacionadas com a edição da publicação e da execução das 

exposições foram partilhadas com o orientador do projecto. É necessário frisar, novamente, que 

Houve Gente tinha como objectivo principal a criação de uma publicação de fotografia. As escolhas 

relativamente ao tipo de fotografia que ia ser registado, bem como a inclusão de entrevistas partiram 

precisamente dessa intenção. 

Foi utilizado um modelo etnográfico de observação, onde foi recolhida uma amostra aleatória 

de antigos funcionários disponíveis a colaborar no projecto. Entre 2015 e 2016, onze pessoas foram 

entrevistadas e fotografadas: Adelina Freitas, Adriano Couto, António Pereira, Beatriz Rocha, José 

Pereira, Manuel Machado, Manuel Costa, Maria Gomes, Maria Freitas, Maria Barros, Maria Ferreira.

Nos encontros que a investigadora teve com os entrevistados era sempre reservada uma hora para 

a entrevista. Apenas o som ficava registado para depois ser transcrito. Previamente elaborámos uma 

lista de questões que visam recolher informação sobre quem são e eram estes cidadãos, a forma como 

as pessoas viviam na altura em que trabalharam na fábrica e o que sentem e pensam sobre as questões 

relacionadas com o encerramento e o futuro do património que está ao abandono (entrevistas 

completas nos Anexos – pág. 184).
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Ficou decidido também que o projecto sairia enriquecido se a recolha do registo fotográfico dos 

trabalhadores fosse complementada com uma recolha fotográfica dentro das instalações da antiga 

Fábrica Sampaio Ferreira, que se encontra ao abandono, mostrando assim o espaço que uniu todos 

os sujeitos entrevistados.

No final da recolha da informação seguiu-se um período de selecção e edição das imagens, 

processo que será esclarecido no sub-capítulo 2.4 Houve Gente – procedimentos na recolha fotográfica 

e edição das imagens (pág.71). Posteriormente, e em vários encontros, junto com o orientador foi 

realizada uma análise detalhada de toda a informação recolhida e uma selecção das fotografias que 

viriam a acompanhar o projecto, tanto no livro de fotografia como na exposição. 

É necessário acrescentar ainda que a decisão de fazer uma exposição de fotografia no dia 01 de 

Maio de 2016 partiu do princípio de que seria uma maneira mais rápida e directa de apresentar ao 

público o projecto, dado que não existe ainda uma data de lançamento para o livro de fotografia. A 

exposição serviria para celebrar o dia de trabalhador junto com a comunidade. A realidade é que o 

impacto foi extremamente positivo e foram surgindo vários convites para expor noutros espaços e 

localidades, o que será descrito no i.v.Capítulo - Apresentação Pública (pág.151). Em determinado 

momento do projecto tivemos que nos concentrar no desenvolvimento das exposições, e só no final é 

que conseguimos retomar a edição do livro de fotografia Houve Gente, processo este que será descrito 

no sub-capítulo 3.4.Houve Gente – procedimentos na elaboração da maqueta do livro de fotografia 

(pág.121), bem como o presente relatório de projecto.

Estrutura do Relatório de Projecto

O Relatório de Projecto apresenta na sua Introdução o contexto do projecto Houve Gente, a questão-cen-

tral e os objectivos da investigação teórico-prática, bem como a metodologia do projecto que foi esta-

belecida. Ou seja, os procedimentos gerais que foram considerados assim como a estrutura do relatório. 

No primeiro capítulo, é apresentada a contextualização dos trabalhadores que este projecto abran-

ge, são indicados ao longo desta secção factos que se prendem com a caracterização demográfica e 

social da Região, a história das fábricas têxteis Sampaio Ferreira & Cª, Ldª e a Oliveira Ferreira & Cª, 
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Ldª, o operariado fabril e a luta operária e, por fim, as causas e consequências da desindustrialização 

do Vale do Ave. Foram consultados vários artigos escritos pelo Professor Doutor Jorge Alves que dis-

criminam e aglomeram vários factos desta região. Especificamente, procuramos ainda enriquecer este 

capítulo complementando com partes das entrevistas que foram efectuadas com os trabalhadores.

O segundo capítulo versa sobre a fotografia enquanto documento. Aqui, são apresentados vários 

conceitos e funções/propósitos que a fotografia foi assumindo ao longo do seu desenvolvimento. Foi 

dedicado espaço para debater a imortalização através do retrato e apontadas as diferentes metodolo-

gias de captação de fotografia de Julia Margaret Cameron (1815-1879), David Octavius Hill (1802-

1870) e Robert Adamson (1821-1848), Nadar (1820-1910), Disderi (1819-1889) e August Sander 

(1876-1964). Dedicamos ainda um sub-capítulo para a compreensão da fotografia documental, onde 

foram observados os trabalhos de Jacob A. Riis (1849-1914) e Lewis W. Hine (1874-1940) que se 

ligam com a classe operária. Foi feita ainda uma referência ao trabalho documental do fotógrafo 

contemporâneo Sebastião Salgado (1944). Vários autores foram consultados para esta análise, entre 

os quais: Gisèle Freund, Gerry Badger, Philipp Dubois, Graham Clarke, Adriano Rangel. É no final 

deste capítulo que é apresentada a metodologia específica que foi utilizada durante a captação das 

fotografias e edição fotográfica.

No terceiro capítulo são reveladas várias características do livro de fotografia através de autores 

como Martin Parr, Gerry Badger, Darius Himes, Jörg Colberg, David Campany, Anne Golaz, entre 

outros. Em específico são ainda abordadas questões relativamente ao contributo do design editorial 

no desenvolvimento de um livro de fotografia. No final deste capítulo, são abordadas as opções edi-

toriais e gráficas que foram tomadas no processo de elaboração da maquete do livro de fotografia.

O quarto capítulo faz uma enumeração das cinco exposições que ocorreram relacionadas com o 

projecto e o impacto que este teve na comunidade local. A investigação teórico-prática encerra com 

uma conclusão que pretende dar resposta à questão central motivadora do projecto, bem como uma 

reflexão sobre a sua execução e as perspectivas para o seu futuro. 

Nos Anexos, estão presentes as entrevistas dos antigos trabalhadores, bem como uma entrevista 

realizada ao Raúl Ferreira, dirigente da Fundação Narciso Ferreira e descendente directo do indus-

trial Narciso Ferreira, e outra efectuada ao investigador Nestor Borges.
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NOTAS

1. We all work in darkness. A few make sparks along the way. Sometimes small fires erupt. Others may see that glow. It helps 
us know where we are, where we’ve been and what others are doing. It helps us in our own journeys. Ken Schles In BUSH, 
Lewis. Goodbye Disphotic. Reino Unido: Disphoric, 06 de Março de 2017. (consultado a 10 de Março de 2017) Disponível em 
http://www.disphotic.com/goodbye-disphotic/

2. The relationship between story, event and issue requires knowledge of the context above all else. That demands research 
because not everything that drives photography is visual

3. Professor Doutor na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, autor da tese A Imagem documental na construção 
de uma memória cultural futura (2013).

4. A partir desta página começamos a referir a presente investigação teórico-prática como apenas Houve Gente.
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Evocar a história deste pólo algodoeiro é, assim, ir ao encontro das vivências 
de homens e de mulheres que desde há muito tempo, mas de forma mais intensa 
no último século, moldaram as suas vidas de trabalho pelos batimentos ritmados 
das máquinas de fiação e tecelagem, assegurando um interminável processo de 
produção de cotins, de cobertores, de flanelas, de telas e de outras variedades de 
tecidos que Portugal e o Ultramar português consumiam.

Jorge Alves, 1999
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I. Contextualização dos trabalhadores das fábricas 
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1.1. Caracterização demográfica, laboral e social da região

É no Norte de Portugal, no concelho de Vila Nova de Famalicão, que se encontra a vila de Riba de 

Ave. O Professor Doutor Jorge Alves5 publicou um conjunto de artigos que exploram vários aspectos 

da região, marcadamente têxtil. Alves considera Riba de Ave como um típico pólo industrial, de grande 

significado histórico, integrado num território mais vasto, vulgarmente designado por Vale do Ave, dado o 

efeito estruturante que este rio e a sua rede hidrográfica desempenham na modelação do espaço físico, econó-

mico e social (1999: 1). O investigador refere que Riba d’Ave, no concelho de Vila Nova de Famalicão, 

representa, em certa medida, um espaço museificado, intensamente marcado pelos tempos áureos da indústria 

têxtil no Vale do Ave. Uma memória viva e ainda palpitante, gradualmente alargada às freguesias circun-

dantes, onde a fábrica se contrapõe paisagisticamente à pequena propriedade rural, aqui e ali pontilhada pela 

quinta vasta, murada e arborizada (1996: 1).

O Rio Ave e os seus afluentes foram essenciais para o desenvolvimento das fábricas na 

região, bem como a mão-de-obra que aqui existia, como veremos no decorrer do projecto. Como 

complemento natural do trabalho agrícola auto-suficiente, a fiação e a tecelagem aparecem como 

actividades principalmente femininas para aproveitar os tempos livres (Alves, 1999). O trabalho do 

linho (essencialmente a fiação) tornou-se uma forma de sustento para várias famílias camponesas do 

minho, região onde o seu cultivo encontrava condições propícias (Alves, 2002a). A referência mais 

antiga deste tipo de trabalho nesta região é em 1096, no foral de Guimarães, dado por D. Henrique, 

onde se regista a referência ao pagamento de tributos sobre a compra de linho grosso, entre outras 

referências fiscais sobre o linho (Alves, 2002a). Séculos mais tarde o Inquérito Industrial de 1845 

aponta o trabalho do linho, de pequenos fabricantes de tecelagem de algodão, como preponderante 

na região, mas integrando já a produção de tecidos de seda e de veludos e, através deste último, a 

incorporação de algodão como matéria-prima (Alves, 1999).

Ao longo da segunda metade do século xix, o algodão estabelece-se na economia portuguesa. O 

linho é usado para consumos de luxo, decaindo a sua produção (Alves, 1999a). O Inquérito Indus-

trial de 1890 indica que o algodão se instalava definitivamente nestas localidades com a tradição de 

tecelagem. Mostra, ainda, que nas regiões do concelho, próximas ao Rio Ave, pequenos fabricantes 

de tecelagem de algodão aglomeravam-se numa rede de oficinas e trabalhos domiciliários, que se 

destaca no distrito de Braga (Alves, 1999).
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Ao longo do tempo a indústria algodoeira tornou-se numa das mais importantes indústrias nacionais 

quer pelos níveis de produção e substituição de importações, quer pelo crescente trabalho que pro-

porcionava (fábricas e operariado). E, por fim, pela dinâmica económica que desenvolvia — consumo 

de energia, dinamização dos transportes, algodão como matéria-prima ultramarina (Alves, 2002). 

Devido às dificuldades económicas da contracção do mercado nacional e ultramarino, e à agitação 

operária, em luta pela elevação de salários, muitas vezes contra a mecanização que ocorria nas fábricas 

do Porto e contra o trabalho feminino, decorreram fortes crises no sector algodoeiro nos finais do séc. 

XIX e inícios do séc. XX. De facto, este foi o contexto que incentivou a deslocalização da indústria 

algodoeira do Porto para o Vale do Ave (Alves, 2002). Como argumenta Jorge Alves, esta zona era 

definida como um mercado natural do trabalho, sítio onde as leis do trabalho eram ignoradas, onde 

a regra do patronato se sobrepunha devido ao débil movimento sindical e à grande feminização da 

força laboral do sector têxtil (2002b). A reserva de mão-de-obra feminina e infantil eram também 

um importante factor da deslocação dos pólos industriais para esta região (Alves, 2002c). 

Em suma, foram factores como a tradição de trabalho domiciliário, as condições geográficas que 

possibilitavam o uso da água para soluções energéticas, a abundância de mão-de-obra disponível que 

levaram a implementação das fábricas no Vale do Ave (Alves, 2002b). Para o Vale do Ave, com vários 

séculos de tradição têxtil e cerca de 150 anos de habituação ao modelo fabril, as fábricas de algodão (com ou 

sem integração de outras fibras complementares) marcam a dinâmica da sua história recente, com as velhas 

e altas chaminés, os canudos na gíria popular, a localizarem na paisagem os santuários de um trabalho 

persistente que tem envolvido, directa ou indirectamente, a maioria da sua população (2002: 16), referiu 

Alves. Desta forma se firmava o desenvolvimento da indústria moderna algodoeira no Vale do Ave, 

que marcou de uma forma directa e indirecta a população da região.



23

1.2. Narciso Ferreira: 
Fábrica Sampaio Ferreira e Fábrica Oliveira Ferreira

Foi num contexto geográfico e social marcado pelo trabalho de agricultura e linho que em 07 de 

Julho de 1862 nasceu Narciso Ferreira (fig.1), o fundador do império industrial que marcou a vida de 

milhares de pessoas na região. Nas palavras do investigador Jorge Alves: se há vários casos na indústria 

nortenha para tipificar a situação do self made man, do homem que surge quase do nada para atingir uma 

projecção económica notória e socialmente reconhecida, é indiscutível que essa situação se ajusta como uma 

luva ao caso de Narciso Ferreira (1862-1933). A sua acção industrial é, de resto, exemplar na forma como 

evolui da chamada indústria caseira para a fábrica moderna e altamente mecanizada, com grande concen-

tração operária (1996: 8).

Privado do pai aos quatro anos, e com as dificuldades económicas que daí resultaram, após ter 

terminado o ensino primário, com dez anos, começou a trabalhar na agricultura. Contudo, desde 

cedo demonstrou o seu desinteresse por essa área preferindo ajudar a mãe na tarefa domiciliária de 

fabrico de tecidos baratos produzidos num tear manual. Poucos anos depois, tornou-se aprendiz de 

tecelão com o propósito de se estabelecer por conta própria. Em 1879 comprou um segundo tear 

com a ajuda da mãe tornando-se comerciante, percorrendo as feiras do Ave ao Tâmega e Sousa. E, 

em 1881, com apenas 19 anos, transfere os dois teares para Riba de Ave, onde se casa e decidi fundar 

a sua empresa. Em 1890, depois de sucedidos investimentos, cria uma pequena fábrica com 18 teares 

mecânicos, numa época de crise económica nacional (Nestor Borges, 2012). 

Como afirma Alves: a prática de ser ele próprio a vender a produção aos clientes leva-o a travar conhe-

cimentos com comerciantes e capitalistas do Porto (1999: 14). Conquistou desta maneira o mercado do 

Porto recebendo o apoio de comerciais e capitalistas importantes. Em 1894, forma uma sociedade 

com Manuel Joaquim de Oliveira, José Augusto Dias, José Fernandes Machado e Vasco Ortigão 

Sampaio, com o intuito de ampliar a fábrica já existente. A 24 de Junho de 1896 a escritura legaliza 

esta sociedade, com a designação de Fábrica de Fiação, Tecidos e Tinturaria de Riba D’Ave, que deu 

origem à firma Sampaio, Ferreira & Cia.Lda. Esta fábrica firma-se como a primeira grande unidade 

industrial do concelho de Vila Nova de Famalicão (com 200 teares e 846 trabalhadores, em 1910), 

denominada de completa no sentido verticalizante (possuí fiação, tecelagem, tinturaria) e, como Jorge 

Alves conclui, constitui um marco na industrialização do vale do Ave (1999).



fig. 1
Narciso Ferreira
©  Fundação Narciso Ferreira



fig. 2
Fábrica Sampaio Ferreira
©  Fundação Narciso Ferreira
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A Sampaio, Ferreira & Cª Ldª (fig.2) em termos históricos constitui-se como a base de um conjunto 

de outras iniciativas empresariais que se foram desenvolvendo na região. Uma das maiores inovações 

que emergiu foi a utilização da eletricidade na zona, resultado da introdução da hidroelectricidade 

produzida a partir de uma pequena central instalada no Ave, a Central Hidroelétrica do Amieiro 

Galego, em Bairro (Alves, 2002). Uma outra empresa que emergiu foi a Oliveira Ferreira & Cª, 

Ldª, em 1909, para a produção de telas cruas e flanelas. A dinâmica que estas empresas acabaram 

por trazer para esta região foi enorme, considerando o número de funcionários que trabalhavam nas 

empresas. Como o professor Jorge Alves afirma  em 1939, aquelas três empresas iniciais [Sampaio Fer-

reira, Oliveira Ferreira e a Têxtil Eléctrica de Caniços] somavam só por si cerca de 3 milhares de operários 

(exatamente 2936), vinte anos mais tarde o número de trabalhadores do grupo familiar já era avaliado em 

12 mil trabalhadores (1996: 4).

Narciso Ferreira mostrou a capacidade de transformar a freguesia rural de Riba de Ave num pólo 

industrial têxtil, estendendo a sua actividade a outros domínios e lugares económicos criando um 

grupo empresarial forte e inovador. E, ainda, como afirma Jorge Alves, demonstrou um paternalismo 

industrial através de vários actos de benemerência, criando uma importante obra social para Riba de 

Ave e a comunidade que ali vivia (1996). Para o investigador Nestor Borges, com Narciso Ferreira, as 

fábricas trazem consigo a energia, a escola, os bairros operários, os arruamentos, o hospital e, principalmente, 

o apoio social. Mais tarde surgirão outros equipamentos e serviços que juntamente com as infraestruturas 

e ampliação das fábricas fixaram as pessoas ao território conferindo-lhe outra dimensão e estatuto (2016). 

Apesar de não ter visto a sua conclusão, antes de morrer idealizou uma creche, que acrescentando 

às iniciativas anteriores levaram a assumi-lo como a figura de benemérito local, numa fase final da vida 

(1999: 24), afirma Jorge Alves.
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1.3. Desindustrialização do Vale do Ave: causas e consequências

Apesar do crescimento exponencial que a acção industrializadora de Narciso Ferreira preconizou, 

estas fábricas acabaram por encerrar. A Sampaio Ferreira em 2005, a fazer quase 110 anos da sua 

abertura, e a Oliveira Ferreira em 2008. Sobre o motivo destes encerramentos Nestor Borges explica: 

o mesmo factor que esteve na base do encerramento de tantas outras empresas na região do Vale do Ave e das 

próprias empresas do mesmo grupo, como a Oliveira Ferreira e a ete, que foi a globalização, a liberalização 

dos mercados. Era muito difícil concorrer com as economias de leste onde proliferavam a mão-de-obra barata 

e o baixo custo da produção. E nesta fase a maior parte das empresas não souberam ou não podiam moder-

nizarem-se para fazer face a esta situação. O investimento seria grande e arriscado (2016). A opinião de 

Raúl Ferreira, director da Fundação Narciso Ferreira e descendente directo da família de Narciso 

Ferreira, converge no mesmo sentido: 

No plano industrial chegou a ter cerca de três mil operários em três turnos e o mercado nacional e africano 

foram, até 1960, o principal escoamento dos artigos produzidos. A partir da criação da efta e da dificuldade 

surgida com as cobranças das vendas para Angola e Moçambique iniciou-se a exportação para países da 

Europa e também para as múltiplas fábricas de confecção estabelecidas nessa altura em Portugal. (…) Após 

a revolução surgiram problemas para os quais a empresa não estava preparada e que acabaram por ter sido 

algumas das causas do encerramento. A legislação trabalhista não autorizava os despedimentos. Antes da 

revolução isto tentava-se remediar com a atribuição de prémios de qualidade, de produtividade, de assidui-

dade, etc portanto conseguia-se um equilíbrio entre o número elevado de operários e produção. A partir da 

revolução, os sindicatos assumiram um papel que, proibindo os prémios e exigindo aumentos de salários, com 

greves constantes, anunciava-se o desastre do encerramento (2016). 

Para Jorge Alves o sector algodoeiro nacional sofreu profundas alterações, muito principalmente 

no pós 25 de Abril de 1974, devido à perda do mercado colonial, a reconversão da produção para 

mercados mais exigentes, e também o crescente movimento sindical do operariado (2002: 16):

O posicionamento favorável dos industriais algodoeiros ao mercado ultramarino ganha, mais tarde, 

novos contornos, com a política colonial do Estado Novo, pela qual se estabelecem as grandes plantações de 
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algodão em Angola e Moçambique, a ser transformado nas fábricas metropolitanas, retornando uma parte 

substancial da produção às colónias. Esta estratégia, se possibilitou o abastecimento do parque industrial al-

godoeiro, teve efeitos na ligação íntima entre muitas fábricas do vale do Ave e as colónias, o que, com o volver 

do tempo e a perda dos territórios ultramarinos, em 1974, se transformou num grave problema para o tecido 

fabril da região (2002b: 6).

fig. 3 e 4
Digitalização do jornal Opinião Pública
01 de Abril de 2005

Parece que aquilo que previamente tinha sido uma vantagem para a indústria do Vale do Ave tor-

nou-se a sua condenação. Riba de Ave, a partir do encerramento das fábricas, parou no tempo. Para 

Raúl Ferreira: o impacto do encerramento de uma fábrica é sempre terrível para os trabalhadores e para a 

região onde está implantada. Acho que a vila de Riba de Ave sofreu muito com os encerramentos das fábricas 

e muito dificilmente conseguirá novas empresas com capacidade de empregos como Sampaio Ferreira (2016).
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1.4. Caracterização do operariado fabril

Já revisitámos o passado na busca de algumas características demográficas, laborais e sociais da região 

do Vale do Ave, bem como das empresas Sampaio Ferreira e Oliveira Ferreira, e do patrono do im-

pério industrial de Riba de Ave, Narciso Ferreira. Percebemos, até ao momento, que a região na sua 

tradição vivia da produção agrícola e do linho, e da progressão que ocorreu durante o séc. XIX para 

a produção do algodão. Chegámos a este momento em que nos debruçamos sobre quem de facto são 

estas pessoas, estas gentes que habitaram o Vale do Ave. 

Este ponto de investigação é de enorme importância no projecto Houve Gente, ajudando-nos na 

formulação de um perfil mais acertado dos antigos operários que entrevistamos e na forma como os 

caracterizamos a partir da prática fotográfica. Ao longo da recolha de informação foi surpreendente 

perceber que pouco se escreveu em relação ao proletariado fabril — os seus hábitos, o seu nível de 

vida, a caracterização do próprio trabalho na fábrica... A situação de indiferença pelo operário era, natu-

ralmente, típica de toda a indústria portuguesa (e estrangeira) e não só da localizada no vale do Ave (Alves, 

2002b: 2). O sociólogo Leon Poinsard,6 aborda a indústria têxtil com base numa observação que fez, 

descrevendo da seguinte forma uma família operária de Campelos, Guimarães:

O operário A. Silva, trabalhador da fábrica, tem 5 filhos, dos quais 3 raparigas trabalham consigo na 

fiação da Companhia de Fiação e Tecidos de Guimarães, enquanto um mais velho trabalha como ferreiro 

nas redondezas, evidenciando o processo de recrutamento familiar do operariado, essencialmente no que toca 

a elementos femininos. Vivendo num rés-do-chão alugado, com dois quartos e cozinha, cultiva uma horta, 

também arrendada, com árvores de fruto e legumes, criando um porco que lhe assegura o abastecimento de 

carne para o inverno. Eis a imagem de marca que perdurou da família operária da região, que se ocupa na 

indústria em complementaridade com a cultura hortícola e a pecuária doméstica na produção do rendimento 

familiar (1909, apud Alves, 2002b: 7).

Relativamente à questão social, Poinsard defende: a organização sindical e as greves são desconhecidas 

por esta população operária, composta por 4/5 de mulheres (1909, apud Alves, 2002b: 7). Num modo 

geral no Vale do Ave as regras decretadas durante a República foram ignoradas ou contornadas. 

Por exemplo, o cumprimento do horário de trabalho de oito horas, bem como o uso de mulheres 



fig. 5
Avenida Narciso Ferreira - Riba de Ave, 1950
© Junta de Freguesia de Riba de Ave



fig. 6
Panorama da Fábrica Têxtil Sampaio Ferreira & C.ª, início do século xx
© Jornal Expresso online

fig. 7
Operários na Fábrica Têxtil Sampaio 
Ferreira & C.ª
© Adrave



33

e crianças nos turnos da noite, decorrendo situações que o investigador Jorge Alves considerou 

perversas tais como, regressar às nove horas de trabalho como compensação pela obrigatoriedade 

imposta pelo governo do desconto de 2% para o desemprego (1999). 

Apesar de várias injustiças ocorridas, as características próprias do operariado fabril do Vale do 

Ave contribuíram para diminuir a luta contra este tipo de abusos. Estas características englobam a 

complementaridade familiar com o trabalho rural, o recurso de mão-de-obra frágil, do ponto de vista 

de mobilização associativa, como eram mulheres e jovens, e, uma discutida atmosfera mental propícia 

ao patrocinato, ao autoritarismo e a padrões de obediência e dependências (Alves, 1999: 22). Ainda assim, 

são detectados alguns episódios de natureza grevista com impacto reduzido em 1900, na Santana, e 

em 1903, em Riba de Ave (Alves, 2002b). 

Pelo discurso operário eram mais atacadas as fábricas de Riba de Ave e Negrelos pelo não 

cumprimento da legislação, os rigorismos disciplinares e a oposição ao associativismo e acção 

operárias (Alves, 1999). Em 1910, nas Aves, foram organizados comícios por representantes da 

Federação Geral do Trabalho e da Associação de Fiandeiras do Porto, que acabaram por atrair um 

grande número de operários e ajudaram a criar um surto grevista que acabou por envolver 10 mil 

pessoas: as reivindicações eram ao nível dos salários, severidade dos capatazes com castigos corporais 

e multas à toa e contra a arbitrariedade dos despedimentos (Alves, 2002b). Em 1932, durante a 

Ditadura Nacional, os patrões têxteis do Norte, praticavam horários de 10 horas e 10 horas e meia, 

sem pagar o tempo extra, e continuavam a usar mulheres e crianças no turno da noite, ignorando as 

leis, conforme reportava o jornal República Social, em títulos como Por Delães, Riba d’Ave, Bairro e 

Caniços – os trafulhas da lei (Alves, 2002b). 

Especificamente em Riba de Ave, existiu uma acção benevolente de Narciso Ferreira. Alves 

considera: a obra social desenvolvida em Riba d’Ave surge como uma realização original e surpreendente, 

sem paralelo no contexto regional, ainda que se possam buscar mais longe, em especial no estrangeiro, modelos 

de paternalismo industrial que frutificaram em obras filantrópicas (1996: 1). Esta acção grandiosa — que 

incluiu a construção do hospital, de bairros operários, do teatro, das escolas primárias entre outros — 

marcou paisagisticamente Riba de Ave e promoveu o seu desenvolvimento, tendo sido destacada por 

vários entrevistados, daí a elevada consideração dos funcionários por Narciso Ferreira (fig. 8 e fig. 9). 



fig. 9
Visita do Presidente da Républica General Craveiro Lopes, 1954
© Fundação Narciso Ferreira

fig. 8
Comemorações do 67º aniversário de Narciso Ferreria, 1929
© Fundação Narciso Ferreira
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No entanto outros testemunhos apontam para outras leituras destacando a hipótese de que seriam 

também formas de contenção de descontentamento social, mantendo-se assim os trabalhadores 

satisfeitos, esquecendo o pouco que ganhavam e perdoando de certa forma os abusos que existiam. 

Na opinião de Manuel Carlos Machado, antigo funcionário da Fábrica Sampaio Ferreira & C.Ldª, 

e entrevistado no âmbito do presente projecto, a gente trabalhava quase de graça… beneficiou bem, fez 

a residência ali do quinteiro, criou Riba de Ave, e criou o Hospital e criou os bombeiros, a guarda, criou a 

fundação e era quase tudo deles. (…) Era o salário naquele tempo... mas p’ra eles conseguirem criar isto tudo, 

eu acho que também saiu muito de nós. Com certeza naquele tempo uns ganhariam muito, outros nem por 

isso… mas bem o salário era aquele, tínhamos de sobreviver (2015). Apontamos os dois pontos de vista, 

no entanto ressaltamos que não é um objectivo da presente investigação teórico-prática fazer uma 

avaliação sociológica deste período, apenas fazer uma caracterização da comunidade que pretende 

retratar e conhecer a forma como a área documental a caracterizou.

Outro facto que devemos, ainda, salientar é que a Sampaio Ferreira possuía um forte carácter 

familiar. Raúl Ferreira explica que o poder empresarial das empresas foi notável no âmbito social pois 

muitas gerações de famílias residentes nas várias freguesias que circundavam a empresa tiveram lá o seu 

emprego. Houve sempre o cuidado de dar prioridade aos familiares de quem lá trabalhava ou trabalhou. 

Fazia parte da cultura de empresa (2016). Este assunto foi também frisado pelos vários operários 

entrevistados no âmbito do presente projecto. Beatriz Rocha explica: o meu pai trabalhou até à reforma. 

O meu pai trabalhou quarenta e tal anos lá, e a minha mãe trinta e tal. E depois foram os meus irmãos 

também… Também andaram lá. Os meus irmãos também estiveram lá até fechar (2015). O testemunho 

de Maria Barros é mais descritivo da situação:

Porque já os meus pais trabalharam lá 40 anos. A minha mãe trabalhou mais, a minha mãe foi mais de 

40 porque a minha mãe quando foi p’ra fábrica de Sampaio Ferreira tinha nove anos. A minha mãe quando 

deixou de trabalhar foi quando eu fui p’ra lá porque era assim, vinha o pai ou a mãe embora e empregavam 

o filho. E eu fui pra lá. Trabalhou o meu irmão que já morreu, desde rapazinho até ir pra tropa. E, claro, 

aquilo havia creche pra levar os filhos, a minha filha chegou a estar lá na creche, e pronto era um tempo que 

se empregava muita gente. E isso faz falta (2015).
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No pós 25 de Abril de 1974, o quadro social acima descrito sofreu alterações substanciais, na relação 

entre fábrica e trabalhadores, situação que coincidiu com o fim do mercado colonial e o processo de 

adaptação da indústria ao espaço europeu (que se realizava desde os anos 1950 com a integração na 

efta). Estas situações explicam as alterações vividas no último quarto do séc. XX nas empresas de 

Riba de Ave (Alves, 1999). E que acabaram por levar ao encerramento das fábricas Sampaio Ferreira 

& C.Ldª e Oliveira Ferreira & C.Ldª.

fig. 10
Família Azevedo
© Fotografia cedida por Maria Azevedo (uma das entrevistadas)

NOTAS

5. Professor Doutor na Faculdade de Letras da Universidade do Porto e investigador no Centro de Investigação Transdis-
ciplinar Cultura, Espaço e Memória. Um dos focos da sua área de Investigação é a história empresarial e social da região do 
Vale do Ave. 

6. Sociólogo convidado por D. Manuel ii, em 1910, para estudar as condições sociais de Portugal, com base no seu estudo 
desenvolveu a obra  Le Portugal Inconnu (1910).
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Em parte, as fotografias transformaram-se naquilo que nos faz humanos7

Jörg M. Colberg, 2014
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2.1. Reflexão sobre o conceito de fotografia

É consensual o argumento de que hoje em dia vivemos num mundo onde proliferam vários tipos 

de imagens. René Huyghe,9 criou o termo civilização da imagem para designar a civilização que 

existe desde o séc. XX, defendendo: os choques sensoriais conduzem-nos e dominam-nos; a vida moderna 

assalta-nos pelos sentidos, pelos olhos, pelos ouvidos (2009: 7). A fotografia faz parte desse núcleo de 

imagens. Nas palavras do fotógrafo e escritor Stanley Wolukau-Wanambwa,10 as próprias fotografias 

tornaram-se emblemáticas do fluxo da vida moderna, tanto na sua forma física como digital. Em sótãos e 

em bases de dados aeroportuárias; em álbuns, casas de leilão e enormes salas cheias de grandes servidores; em 

instituições corporativas e governamentais; na dark web e na deep web, elas são continuamente agregadas, 

apropriadas, arranjadas e abandonadas num ritmo inacreditável11 (2016a). Gisèle Freund,12 fotógrafa, 

fotojornalista e escritora, afirmara que a fotografia tornou-se a língua mais comum da nossa civilização13 

(1983: 187). E, no contexto digital, o curador Marc Sheps,14 defende que a reprodução e disseminação 

múltipla dessas imagens criaram uma realidade virtual que se tornou parte da nossa cultura moderna (2015: 

4). O escritor e editor inglês, Graham Clarke,15 no seu livro The Photograph: a Visual and Critical 

History (1997), começa por questionar precisamente a definição da fotografia:

Num mundo dominado por imagens visuais a fotografia tornou-se quase invisível. Nós tiramos 

fotografias, olhámo-las ininterruptamente, e levámo-las connosco por aí de modo que a sua circulação (...) é 

profunda. Elas são um dos objectos mais comuns que mudam de mãos diariamente. E, no entanto, esse status 

comum desmente a sua complexidade e dificuldade subjacentes; pelas quais nós ficámos sempre com a questão 

essencial e inconstante: o que é uma fotografia?16 (1997: 11)

No contexto do projecto de investigação teórico-prático Houve Gente, achamos importante 

começar por reflectir a fotografia enquanto um documento social que registou e democratizou a visão 

da sociedade, imortalizando-a ao longo do tempo. Historicamente, a fotografia nasceu e desenvolveu-

se a par dos vários progressos industriais que ocorreram desde o século xix, acompanhando e 

registando ainda as alterações e necessidades sociais que aconteceram desde então. A fotografia foi a 

invenção perfeita para um Novo Mundo mecanizado. Se a Revolução Industrial produziu um novo corpo 

para a humanidade - com máquinas a operar como vários membros e órgãos, e a velocidade, a um ritmo cada 

Eles são do aqui e agora, mas são também imensamente potentes cápsulas de tempo8

Gerry Badger, 2007
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vez mais veloz, a desempenhar o seu papel como o sangue deste novo corpus - então a fotografia era o seu 

olho17 (2008: 159), defende o escritor e editor Darius Himes,18 continuando: a invenção forneceu-nos 

uma nova maneira de ver o mundo à nossa volta, mais além, profundamente, menor, maior, mais rápida e 

mais lentamente, do que qualquer uma das nossas experiências reais nos poderia proporcionar19 (2008: 159). 

A questão da busca do ser humano pela sua imortalização através da imagem é extremamente 

relevante para perceber a importância e a riqueza que um retrato fotográfico constituí na representação 

de um indivíduo e de uma comunidade quando pensámos em elaborar um projecto fotográfico, como 

é o caso de Houve Gente. Basta perceber que a origem da fotografia está interligada com esse desejo, 

a procura de uma imagem mais real de si mesmo.

Foi a partir de 1750 que a classe burguesa começou a crescer e, num mundo feudal ainda 

governado pela nobreza, surgiu a necessidade desta classe emergente demarcar a sua posição de 

poder económico e social, como Gisèle Freund refere no seu livro La fotografía como documento social 

(1983). Foi exactamente no retrato que encontraram a manifestação para a sua afirmação e tomada de 

consciência de classe. A partir da Revolução Francesa (1789-1799) a tendência do retrato espalhou-se 

na burguesia, o cidadão revolucionário que tomava a Bastilha e que, na Assembleia Nacional, defendia 

os direitos da sua classe era o mesmo que pousava de modelo para os retratistas parisienses através 

da técnica de fisionotraço20 (Freund, 1983). Contudo, só com a chegada do daguerreotipo21 é que o 

processo se liberalizou à restante burguesia. As revoluções do séc. XIX surgiram da transformação social 

que provocou em França o crescimento do capitalismo e, por isso mesmo, houve uma maior aposta e 

credibilização na utilização de máquinas no quotidiano em várias áreas sociais, substituindo o trabalho 

manual, acontecendo o mesmo no retrato onde a fotografia substituiu a pintura (Freund, 1983): em 28 

de Julho de 1831, um parisiense exibiu o seu retrato ao mesmo tempo que o de Luís Filipe, acompanhando-

os da seguinte legenda: Já não existe qualquer distância entre Filipe e eu; ele é um rei-cidadão, eu sou 

um cidadão-rei. Este episódio indica a nova consciência que a pequena burguesia tinha adquirido para si 

mesma, cujas ideias e sentimentos haviam-se tornado profundamente democráticos22 (Freund, 1983: 24).

A fotografia subverteu as rígidas estruturas de classes sociais da Europa do séc. XIX, conferindo 

estatuto. Os estúdios de retratos profissionais que se espalharam pela Europa e pelos EUA permitiram 

a um público mais vasto ter imagens de si mesmos: deu às classes mais baixas — às crescentes classes 
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médias, pelo menos — algum controlo dos meios de representação, de conhecimento, e portanto de poder 

potencial23 (2007: 16), afirma Gerry Badger24 no seu livro The Genius of Photography (2007). Com a 

invenção do daguerreotipo qualquer um podia ver-se representado numa fotografia. Foi dada a toda 

a gente, graças à fotografia, uma identidade — o retrato através do daguerreotipo era uma prova mágica de 

existência25 (2007: 20), diz Badger. 

Para além do uso da fotografia enquanto retrato, muitos dos maiores fotógrafos do séc. XIX  

utilizaram-na para coleccionar, recolher, catalogar, pesquisar e categorizar as coisas materiais do 

mundo. As fotografias são usadas comumente como evidência. Elas estão entre o material organizado pelo 

historiador a fim de investigar o passado. Nos últimos 30 anos, elas tornaram-se numa importante fonte de 

informação através da qual nós visualizamos ou imaginamos o século XIX 26 (2004: 56), afirmam Derrick 

Price,27 crítico de fotografia, e Liz Wells,28 editora e curadora. 

Entretanto o rápido desenvolvimento tecnológico ao nível do registo fotográfico que ocorreu a 

partir do séc. XIX como a evolução nas lentes que reduziram o tempo de exposição, a câmara pequena 

da Kodak, relativamente barata e fácil de usar, entre outros, proporcionaram um alargamento da sua 

utilização a mais classes sociais. A máquina podia andar literalmente no bolso e, num espaço de 60 

anos passou do domínio favorecido dos seus criadores para um meio de representação mais acessível. 

As pessoas só tinham de seguir o slogan da Kodak: tu pressionas o botão, nós fazemos o resto.29 

A fotografia atingiu assim o seu valor democrático, consideração que vários autores defendem 

nas suas críticas. Graham Clarke afirma: foi a última forma de arte democrática (…) — tudo e todos 

podiam agora ser fotografados e obter status — e permitindo que todos produzissem fotografias e construíssem 

uma visão individual de seu mundo e das suas histórias particulares30 (1997: 18). Para Gisèle Freund, a 

fotografia já não se limita a um valor de documento: tornou-se um símbolo da democracia31 (1983: 65). 

Apesar deste progresso da fotografia, em termos históricos e sociais, reflectindo um pouco sobre 

o contexto dos trabalhadores que queremos retratar com Houve Gente, quando investigamos os 

registos fotográficos referentes aos operários fabris das fábricas Sampaio Ferreira e Oliveira Ferreira 

encontramos uma grande maioria de imagens que se centravam em torno de Narciso Ferreira, da 

sua obra benemérita, e quando aparecem operários fabris ou a população em Riba de Ave é na sua 

maioria em festividades (fig. 8 e 9 – pág. 34). Não foi feito um registo fotográfico consistente que 
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mostrasse o verdadeiro carácter dos funcionários, nem do seu trabalho, questão que queremos de 

certa forma minimizar com Houve Gente, para que através da imagem se imortalize o rosto desta 

comunidade e o seu estatuto seja valorizado de forma digna.

Para além do aspecto social que a fotografia convoca, assumimos que seria importante reflectir 

sobre a definição da natureza deste medium.32 Em termos linguísticos, e como Clarke aponta: a 

palavra fotografia significa escrever com a luz33 (1997: 11). Contudo, e como o investigador reflecte 

fala também de uma preocupação implícita em controlar a luz e o tempo para fotografar, não só sinaliza 

um relacionamento diferente com e sobre a natureza, indica muito para um sentido de poder no modo como 

procuramos ordenar e construir o mundo ao nosso redor34 (1997: 11). 

Actualmente, o debate em relação à natureza da fotografia tende a direccionar-se para os processos 

da sua produção, divulgação e interpretação.

Philippe Dubois,35 crítico de imagem, no seu livro O Acto Fotográfico (1992) defende que a fotografia 

não é apenas uma imagem (…) é também, primeiramente, um verdadeiro acto icónico, uma imagem, se 

quisermos, mas em trabalho, algo que não é concebível fora das suas circunstâncias, fora do jogo que a 

anima, literalmente, sem a sua prova (1992: 11). Este indica como central para a definição da fotografia 

a sua génese pragmática, destacando que na análise da originalidade de uma imagem fotográfica é 

necessário observar muito mais o processo (o acto de tirar a fotografia) que o produto final (a fotografia 

em si mesma) (1992). Para Dubois a fotografia não é portanto objectiva, na reflexão que apresenta 

a fotografia é uma imagem-acto que requer um acto de produção, ou seja as opções que o sujeito 

decide no acto de tirar uma fotografia, bem como o acto da sua divulgação, recepção e contemplação. 

Dubois define o momento de produção como a relação com o referente e com o sujeito-operador: o 

gesto do olhar sobre o objecto: o momento de tirar a fotografia (1992: 60). As decisões do fotógrafo vão 

desde a escolha do tema, ao aparelho no qual irá fotografar, do diafragma e obturador que poderá 

escolher à posse e ao ângulo de visão entre outros; em termos de impressão da fotografia a sua forma 

de divulgação, o formato ou tipo de papel, são exemplos das decisões que o sujeito-operador poderá 

tomar. A tomada de consciência das decisões abrangidas no acto de fotografar, explicado por Dubois, 

são um auxílio na elaboração de qualquer registo fotográfico. No caso específico que desenvolvemos, 

Houve Gente, considerações como o tema, o tipo de material a ser utilizado, os enquadramentos 
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pretendidos, a selecção de informação a fotografar, bem como a pose dos referentes entre outros 

pontos, foi previamente estabelecido pelo sujeito-operador a fim de fazer uma registo de imagem 

coerente (sub-capítulo 2.4. Houve Gente — procedimentos na recolha fotográfica e edição das imagens, pág 70).

Para além do acto da sua produção, o significado que a fotografia possui só termina com a sua 

leitura, ou seja, com a sua divulgação e interpretação. Dubois descreve esta etapa como a relação 

com o sujeito-espectador: o gesto do olhar sobre o signo: momento de voltar a tirar a fotografia (1992: 60). 

A interpretação depende de uma série de contextos — históricos, culturais, sociais e técnicos — 

e, os diferentes contextos em que a fotografia é apresentada influenciam o entendimento do seu 

significado, estatuto e valor enquanto imagem e objecto por parte do leitor, explica Graham Clarke 

(1997). Como exemplo, refere que uma mesma fotografia apresentada num passaporte — que tem 

uma função de identidade oficial — apresentada num museu levantaria outras opiniões quanto à 

prática singular fotográfica (1997). 

      Alan Sekula,36 fotógrafo e crítico americano, afirmou que o dispositivo fotográfico é fundamentalmente 

um dispositivo culturalmente codificado (apud Dubois, 1992: 36). É necessário não esquecer que a 

significação das mensagens fotográficas é culturalmente determinada, ou seja, não se impõe como 

evidência para todo o receptor porque para a sua recepção é necessária uma aprendizagem dos códigos 

de leitura, os homens não são todos iguais perante a fotografia (1992: 35), afirma Philippe Dubois. Por isso 

é que Roland Barthes não mostrou a fotografia Jardim de Inverno, no seu Câmara Clara (1980), sabia 

que os outros leitores não desenvolveriam a sua leitura, que estava baseada num contexto emocional 

diferente, o familiar. O investigador Adriano Rangel aborda também esta questão: a fotografia é um 

modelo de representação que transporta consigo uma determinada informação (…) no entanto, é sempre 

uma representação inacabada (2009: 23). De forma esclarecedora, Rangel relacionou o processo de 

interpretação de uma fotografia com o processo de produção de conhecimento:

Quando, através da fotografia, se propõe a alguém que aquilo que nela está representado seja a realidade 

(ou uma sugestão desta), o que de facto se está a propor, é que o observador proceda à leitura daquela entidade 

visual. Ao fazê-lo, ele está a estabelecer relações metafóricas entre os elementos tridimensionais da realidade 

dos objectos e das paisagens, e entre os elementos bidimensionais contidos na fotografia. Neste caso, a leitura 
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resulta, tanto do acto de observar, como da possibilidade de relacionar a iconografia com o sistema real 

circundante e essa observação assume-se, então, como um acto de produção de conhecimento (2009: 23-25).

Apesar da fotografia ser uma representação da realidade e não a própria realidade36 (Badger, 2007: 8) 

— devido aos processos de produção, divulgação e interpretação que reúne — possibilita, como vimos 

anteriormente, a imortalização do indivíduo através da imagem, conferindo-lhe a possibilidade de 

existir no futuro. Assim, é equiparada a uma cápsula de tempo ou a um traço de memória, como afirmou 

metaforicamente Gerry Badger. Philippe Dubois indica que no acto de fotografar, o sujeito-operador 

faz dois tipos de corte, um temporal e outro espacial: a fotografia aparece assim, num sentido forte, como 

uma fatia, uma fatia única e singular de espaço-tempo, literalmente talhada na carne viva (1992: 163). É 

disso que se trata em toda a fotografia: cortar na carne viva para perpetuar o morto. (…) E assim, de certa 

forma – é isso o jogo paradoxal – salvá-lo da desaparição no mesmo gesto em que faz desaparecer (1992: 

170-171). Hippolyte Bayard no seu autorretrato fingia-se de morto, agora ele está realmente morto, 

mas o seu retrato continua vivo, conferido pela câmara com uma espécie de imortalidade38 (2007: 169), 

exemplifica Gerry Badger.

Em suma, para realizar um projecto fotográfico que pretende representar um grupo de indivíduos 

de forma consciente e socialmente ética, como é o caso de Houve Gente, tornou-se importante pensar 

na fotografia como um objecto e imagem cultural que arquiva momentos e espaços, imortalizando 

os sujeitos representados, ao mesmo tempo que constrói uma memória para conhecimento futuro

Nas palavras de Adriano Rangel, a fotografia pode servir, não exclusivamente para mapear territórios, 

mas também para evidenciar a presença ou os vestígios de passagem da espécie humana. Aquilo que acontece 

transforma-se em legado transmissível para o futuro, para seu reconhecimento como legítimo e autêntico (2009: 

25). Assim, os esclarecimentos sobre os processos de produção, divulgação e interpretação de uma 

fotografia são de enorme importância pois, como vimos anteriormente, influenciam a representação 

dos sujeitos retratados e, dependendo dos contextos, influenciam ainda a interpretação das imagens.
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2.2. O Retrato – Identidade e Imortalidade 

No subcapítulo anterior tivemos a oportunidade de abordar a importância histórica e social que o 

retrato assumiu na origem e desenvolvimento da fotografia, tornando-se um género cada vez mais 

democrático à medida que a própria fotografia e a estrutura social se desenvolviam. Encerramos o 

tema reflectindo sobre a imortalização que este medium confere ao sujeito retratado. Contudo, como 

analisámos anteriormente, o acto de fotografar é construído. Num sentido muito real, o retrato fotográ-

fico adapta-se à lenda secular de que rouba algo da alma do sujeito fotografado. (...) É capaz de imortalizar 

e criar mito. Pode conferir reconhecimento e conferir dignidade. Pode estereotipar, degradar e desumanizar 39 

(2007: 169), refere cuidadosamente Gerry Badger salientando que:

o acto de produzir retratos é intrinsecamente perigoso. Ele envolve, como um dos grandes foto-retratistas, 

Richard Avedon notou, manipulações, submissões. Mas se a obrigação moral é reconhecida e aceite, então o 

retrato fotográfico, na melhor das hipóteses, pode reforçar o nosso sentido positivo de humanidade colectiva e 

individual. Assim, os melhores fotógrafos de retratos foram, invariavelmente, humanistas. E se eles próprios 

não foram moralistas, o seu trabalho, no entanto, teve a sua própria moralidade interna40 (2007: 169).

Assim, neste subcapítulo iremos aprofundar a nossa análise em direcção a abordagens fotográ-

ficas que alguns fotógrafos optaram por utilizar para retratar diferentes pessoas. Esta observação 

tem como finalidade perceber as diferentes escolhas e os diferentes resultados de alguns fotógrafos, 

construindo uma perspectiva pessoal de como pode ser conduzido um registo fotográfico que resul-

te num trabalho que indique a presença humana neste mundo de forma responsável e consciente, 

como é defendido em Houve Gente. Comecemos por referir dois fotógrafos franceses que estiveram 

na origem do género retrato, com abordagens completamente distintas: Gaspard-Félix Tournachon 

(1820-1910), conhecido pelo pseudónimo Nadar, e Eugène Disderi (1819-1889). 

Nadar fotografava essencialmente a sociedade rica e famosa Parisiense, figuras como Jules Verne, 

Sarah Bernhardt ou Delacroix representadas nas fig. 11, 12 e 13. As fotografias eram realizadas em 

estúdio utilizando uma superfície plana como fundo, e a fotografia era iluminada com luz natural que 

entrava na sala através de uma claraboia do tecto: estabelecia assim um estilo de retrato que se centrava 

apenas na presença central do indivíduo e na sua postura (Clarke, 1997), despida de artifícios, contrária 



fig. 11
Jules Verne, 1878 (pressumivelmente)
©  Wikimedia Commons

fig. 13
Eugène Delacroix, 1820-1910
© Wikimedia Commons

fig. 12
Sarah Bernhardt, 1864
©  Wikimedia Commons
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à abordagem de Disderi. Para Gisèle Freund diante dos retratos de Nadar: são rostos que olham, que quase 

falam, com uma vivacidade impressionante. A superioridade estética dessas imagens reside na importância 

preponderante da fisionomia: as atitudes do corpo só servem para acentuar a expressão41 (1983: 41).

Entre 1852 e 1853 Eugène Disderi reduziu o formato do retrato para 6x9cm e substituiu a 

placa metálica pelo negativo de vidro, permitindo praticar um preço mais acessível o que possibilitou 

expandir a sua utilização e, como consequência, a obtenção de mais lucro (Freund, 1983). Para Gisèle 

Freund, Disderi começou a criar uma autêntica moda do retrato fotográfico: diante da câmara artistas, 

sábios, homens do Estado, funcionários e empregados modestos são todos iguais. O desejo pela igualdade e o 

desejo pela representação das diversas camadas da burguesia viam-se satisfeitos ao mesmo tempo42 (1983: 

59). Assim, nos retratos de Disderi (fig. 14 e 15), realizados em estúdio — é possível observar sujeitos 

estereotipados, cuja personalidade e individualidade desaparecem: estão representados pelos níveis e 

profissões da burguesia, reconhecidos através da sua postura e do uso de acessórios correspondentes 

ao grau social. O estúdio do fotógrafo torna-se assim numa loja de acessórios de teatro, que se mantém 

preparados para todo o repertório social, as máscaras dos seus personagens43 (1983: 62), afirma Freund. Esta 

representação ia de encontro ao gosto burguês. Apesar de as pessoas financeiramente estarem mais 

confortáveis, o mesmo desenvolvimento não acontecia na educação e foi esse o público que guiou por 

algum tempo o gosto da fotografia. 

Numa comparação entre os primeiros retratos de Nadar e os retratos de Disderi, é possível 

observar duas abordagens completamente diferentes de retratar o indivíduo. Nadar procurava captar 

a individualidade de cada um dos seus referentes, Disderi procurava captar um sujeito tipo, uma 

máscara que revelava apenas a classe social à qual pertencia. 

No contexto da época vitoriana, nos inícios do género Retrato, referimos também as abordagens 

distintas de Julia Margaret Cameron (1815-1879), e da dupla David Octavius Hill (1802-1870) 

e Robert Adamson (1821-1848). Nas fotografias da britânica Cameron é possível perceber que a 

fotógrafa retratava na sua maioria pessoas com estatuto social elevado, fazendo ainda uma separação 

quanto à representação do género, influência dos estereótipos sexuais existentes na Grã-Bretanha 

Vitoriana (Clarke, 1997: 105).



fig. 15
Esther David, 1866
© Gilman Collection, Gift of The Howard Gilman Foundation, 2005

fig. 14
Berthe, 1862
© Gilman Collection, Gift of The Howard Gilman Foundation, 2005
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Numa posição maioritariamente frontal para a câmara, com o olhar direccionado para o leitor, o 

homem era registado com atributos como poder, força, criatividade e imaginação, reforçando o mito 

da individualidade e dominância masculina; já as fotografias das mulheres, muitas vezes olhando para 

fora do enquadramento, registavam uma natureza passiva, ela é olhada em vez de olhar44 (1997: 105) 

afirma Graham Clarke. A maioria das fotografias de Cameron eram produzidas em estúdio, onde a 

pose do sujeito era encenada. São de facto retratos esteticamente interessantes, pitorescos, mas em 

certa medida na época funcionavam como as cartes-de-visite de Paris retratando não a individuali-

dade do sujeito retratado mas sim uma identidade social relacionada com os géneros (Clarke, 1997).

fig. 16
Beatrice Cenci, 1866
© National Museum of Photography, 
Film & Television, Bradford.

fig. 17
Sir John Herschel, Abril 1867
© The Rubel Collection, Partial and Promised 
Gift of William Rubel, 2013
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A dupla de fotógrafos escoceses David Octavius Hill (1802-1870) e Robert Adamson (1821-1848), 

ao contrário de Cameron, fotografava sujeitos independentemente do seu estatuto social, de prefe-

rência no contexto em que estes se encontravam, longe do estúdio. Segundo Graham Clarke, um 

contexto no qual a sua vida e o seu dia-a-dia pudessem ser sugeridos e sentidos45 (1997: 106). Por exemplo, 

ao observar as fotografias dos pescadores de Newhaven (fig. 18, 19 e 20) percebemos que estes não 

são retratados como figuras pitorescas, ou como tipos sociais, mas conservavam em si a sua individual. 

fig. 18
Newhaven Fishwives, ca. 1845
© The Rubel Collection, Purchase, Lila 
Acheson Wallace, Harriette and Noel Levine, 
and Alexandra R. Marshall Gifts, 1997

fig. 19
Newhaven fisherman, 1845
©Wikimedia Commons



fig. 20
Newhaven Boy, c 1845
©Wikiwand
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Os enquadramentos que David Octavius Hill e Robert Adamson sugerem reservam aos indivíduos 

uma posição central enquadrada num contexto social e cultural formado por diversos índices que 

conduzem à complexidade do indivíduo e do seu contexto, as figuras nessas fotografias insistem nas 

suas naturezas problemáticas como indivíduos tão complexos e únicos quanto qualquer outra pessoa — não 

importa qual seja o seu estatuto social46 (Clarke, 1997: 107). 

O facto de colocar o indivíduo no seu contexto social e cultural, deixando que também este infor-

me sobre a vida do indivíduo retratado, torna a abordagem da dupla David Octavius Hill e Robert 

Adamson como uma das referências visuais principais do projecto Houve Gente. As fotografias da 

dupla reservam em si, como Clark afirma, uma substância e individualidade que prestam homenagem 

às suas existências e histórias como personalidades únicas47 (1997: 107). A par deste registo fotográfico, 

referimos ainda o trabalho do fotógrafo alemão August Sander (1876-1964).

August Sander criou o projecto Citizens of the Twentieth Century, durante o período entre as duas 

grandes guerras, que pretendia ilustrar os vários tipos de cidadãos dentro da sociedade alemã. Tal 

como a dupla Octavius Hill e Adamson, Sander fotografava o sujeito dentro de outros contextos de 

referência, como por exemplo a temática das profissões. Os sujeitos de Sander são acima de todos 

seres sociais. Definidos pela sua profissão (ou falta de uma), eles tomam o seu lugar numa densa 

hierarquia de significado estabelecida através da diferença e distinção social. Como ele declarou, o 

fotógrafo com a câmara pode captar a imagem fisionômica desta época48 (apud Clark 1997: 113).

É interessante perceber que através da arca social que August Sander construiu, ele não só imor-

talizou as pessoas que retratou bem como todo um contexto de época social e cultural com o registo, 

por exemplo, de profissões actualmente inexistentes ou que já não são praticadas da mesma forma, 

contribuindo assim para a preservação no presente e futuro de uma memória do passado. 

As imagens de Sander encontram-se assim entre o género de retrato mas também de fotografia 

documental ao executar um trabalho demarcadamente social, género este que será abordado no pró-

ximo sub-capítulo.

 



fig. 21
Imagem do site da Fundação August Sander
© August Sander Stiftung

fig. 22
Apprentice mason, 1929
© August Sander Stiftung

fig. 23
Young farmers, 1914
© August Sander Stiftung

fig. 24
Master shoemaker, 1940–1942
© August Sander Stiftung
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2.3. A Fotografia Documental

Dentro dos vários géneros fotográficos, o documental é apontado como aquele que dominou a his-

tória da Fotografia do século XX. O Documental tem sido associado aos termos de veracidade e de 

prova o que se relaciona directamente com a designação de documento. Documento significa evidên-

cia, e pode ser rastreado até documentum, um termo medieval para um papel oficial: por outras palavras, 

evidência a não ser questionada, um relato verídico apoiado pela autoridade da lei50 (Clarke, 1997: 145).

Enquanto género, ganhou para si um estatuto de autoridade, de registo objectivo do que aconte-

ceu, chegando a ser utilizado, por exemplo, pela polícia como prova em tribunal (Clarke, 1997). No 

entanto, esta noção é limitada pois ignora os vários contextos de produção de uma fotografia, bem 

como o papel do fotógrafo, reflexão previamente estabelecida no sub-capítulo 2.1. Reflexão sobre o 

conceito de fotografia (pág. 38). 

O termo género documental foi criado em 1926 por John Grierson, realizador escocês, para descre-

ver o tipo de cinema que queria fazer. Para Grieison, o termo documentar referia-se à dramatização 

selectiva dos factos em termos das suas consequências humanas51 (apud Gerry Badger, 2007: 72), uma 

maneira de educar a nossa geração na natureza do mundo moderno e das suas implicações na cidadania52 

(apud Gerry Badger, 2007: 72). É interessante a forma como o descreve porque revela, por um lado, 

a produção, mas também o seu propósito moral. 

Outros autores apontam estas características como centrais na definição e análise da fotografia 

documental. A escritora e crítica de fotografia, Karin Ohrn afirma que o conjunto de características que 

definem o estilo documental incorpora todos os aspectos da realização e utilização de fotografias. (...) Primi-

tivamente, o género documental foi pensado como tendo um objectivo além da produção de uma impressão. O 

objectivo do fotógrafo era atrair a atenção de uma audiência para o tema de seu trabalho e, em muitos casos, 

preparar o caminho para a mudança social53 (apud Derrick Price, 2004: 69).

Alguns dos assuntos retratados pela fotografia documental são a pobreza, as injustiças sociais e 

políticas, a guerra, o crime, os desastres naturais ou o sofrimento, entre outros. Durante o séc XIX, 

e como Derrick Price indica, foram os aspectos da vida social raramente experienciados ou vistos 

pela classe média que foram intensificados pela fotografia: estabeleceu-se como parte de uma tradição 

de investigação sobre a saúde, habitação, educação, condição económica e estado moral dos pobres. Inquéritos 

provindos por departamentos governamentais, jornais, eruditos independentes, médicos, líderes religiosos e 

entidades filantrópicas54 (2004: 75).

Nesta perspectiva tudo é construído e a nossa percepção do mundo é mediada por tecnologias complexas 
que são, elas mesmas, uma componente importante da nossa realidade49 

Jean Baudrillard (apud Price, 2004: 74)
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No final do séc. XIX, no início da utilização da fotografia na imprensa, dois fotógrafos destacaram-se 

pela utilização desta nos seus artigos utilizando-a como um instrumento de crítica social — Jacob 

A. Riis55 (1849-1914):  reformador social, jornalista e fotógrafo; e Lewis W. Hine56 (1874-1940), so-

ciólogo e fotógrafo americano. No contexto do projecto fotográfico Houve Gente, achamos essencial 

referir o trabalho destes dois fotógrafos pelo forte contributo que forneceram no registo documental 

do operariado fabril em Nova Iorque. Para além de que, as distintas abordagens fotográficas que 

efectuaram nos seus trabalhos reflectem a importância das escolhas fotográficas do fotógrafo quando 

se trata de retratar questões tão sensíveis como a pobreza, trabalho infantil e insalubridade.

Jacob A. Riis foi o primeiro jornalista a utilizar a fotografia para ilustrar os seus artigos de crí-

tica social sobre as condições de vida dos imigrantes nos bairros sociais de Nova Iorque. Nos finais 

do séc. XIX, Nova Iorque apresentava a maior densidade de população do mundo, o que levou ao 

crescimento de bairros de pobres, devido à incapacidade de absorver tal população. E, à excepção de 

Wall Street, Nova Iorque era uma cidade marcada pela miséria, deterioração e insalubridade, onde 

existiam vários conflitos culturais, uma forte exploração de trabalho (sweatshops) e habitações colecti-

vas construídas sem qualquer regulamentação onde duas ou três famílias moravam juntas (tenement), 

principalmente na zona Lower East Side, explica a investigadora Roberta Escrivá (2013). Estas 

habitações não tinham em conta questões relacionadas com a intimidade, ventilação (luz exterior); 

parasitas espalhavam-se rapidamente devido à ausência de serviços básicos como quartos de banho 

ou água corrente, tudo isto levava a que as doenças predominassem nesses espaços. Outros dois 

problemas da pobreza nos bairros de pobres era o desemprego entre os trabalhadores imigrantes que 

acabavam por ser vítimas do álcool, prostituição e crime, para além do elevado número de crianças 

não escolarizadas que trabalhavam em turnos de mais de doze horas (Escrivá, 2013). 

Em 1890, Jacob A. Riis lança o livro How the Other Half Lives que abordou a paisagem social des-

crita acima, uma obra de denúncia, nas palavras de Escrivá, que confrontou os americanos com este 

cenário de pobreza e que levou a reformas sociais (2013: 40). Graham Clark, considera o trabalho de 

Jacob A. Riis, principalmente o livro de fotografia How the Other Half Lives, muito propagandístico 

pois associa a fotografia documental com um vocabulário moral e radical57 (1997: 147). É contudo esse 

impulso moral que é apontado como uma das principais características da tradição documental. 



fig. 25
Five Cent a Spot, 1889
© Preus Museum

fig. 26
Room in a Tenement, 1910
© museumsyndicate.com

fig. 27
In the Sun Office, 3am
© museumsyndicate.com

fig. 28
Street Arabs in Sleeping Quarters, Church Cornerm
© museumsyndicate.com

fig. 29
Children’s Playground in Poverty Cap, New York, 1890
© museumsyndicate.com

fig. 30
Bohemian Cigarmakers at work in their Tenement
©  Preus Museum
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Se por um lado Jacob A. Riis registou os sujeitos como seres passivos, Lewis W. Hine, pelo contrário, 

percorreu um caminho diferente. Graham Clarke afirmou: um fotógrafo, no entanto, que permanece 

estranho a qualquer modo propagandista, mas que torna a condição humana central para o seu trabalho é 

Lewis Hine59 (1997: 147). Hine, que se autodenominava de fotógrafo socialista, utilizou a fotografia 

como forma de documentar diversos assuntos entre os mais conhecidos o trabalho infantil, as 

sweatshops da Lower East Side em Nova Iorque, tal como Riis, a chegada dos imigrantes à Ilha Ellis, 

e a construção do Empire State Building. 

Nas fotografias de Lewis W. Hine a figura humana é colocada no centro do seu contexto social 

e cultural, privilegiando a sua dignidade individual. Como refere Clarke: Hine lia sempre a cidade 

através da figura e tornava-a central para o seu trabalho. Normalmente, a imagem equilibra a situação 

das figuras com um sentido necessário de dignidade e valor individual60 (1997: 82). As suas imagens 

despretensiosas ajudaram a providenciar a evidência que proscreveu as práticas explorativas dos tra-

balhadores. Na fotografia Bowery Mission Breadline (fig.31), contemplamos os olhares distintos de 

trabalhadores; são um grupo e ao mesmo tempo distintos indivíduos. Aquilo que Hine oferece nas 

suas imagens, diz Clarke, é uma leitura profunda da individualidade dentro de um grupo —  Nunca 

um comerciante de estereótipos, Hine permite que a figura mantenha a sua própria distância e o seu espaço 

único no sentido amorfo da cidade e da geografia61 (Clarke, 1997: 83). É nesta sua perspectiva singular 

que acaba por afastar-se da abordagem de Jacob A. Riis. Argumenta Badger: ele nunca tratou os seus 

sujeitos como tipos, mas sempre como indivíduos62 (2007: 46).

Entre 1906 e 1917 trabalhou para o Comité Nacional do Trabalho Infantil e foi no ano de 1908 

que fotografou crianças a trabalhar em minas e fábricas de carvão. Fotografou a exploração enorme 

que as crianças sofriam nas fábricas e nas estradas com o objectivo de terminar ou, pelo menos, alertar 

para este enorme flagelo. Nas palavras do próprio, há trabalho que beneficia as crianças, e há trabalho 

que traz lucro apenas aos empregadores. O objectivo de empregar crianças não é treiná-las, mas obter altos 

lucros com o seu trabalho63 (1908). Nas figuras 32, 33, 34, 35 e 36 as crianças são dignamente represen-

tadas nos seus contextos de trabalho, conscientes de que estão a ser fotografadas, a maioria das vezes 

direccionando o olhar para a câmara. Hine poderia ter exprimido sentimentalismo mas não o fez, a 

abordagem discreta de Hine persuade-nos de que as suas fotografias são verdadeiras64 (Badger, 2007: 46). 



fig. 31
Bowery Mission Breadline, 1906-07
©  metmuseum.org



fig. 32
A Part of the Spinning Force Working in the Washington Cotton Mills, 1911
©  museumsyndicate.com



fig. 33
Breaker Boys, Pittston, 1911
©  museumsyndicate.com

fig. 34
A Lonely Job - Waiting in a Mine, 1911
©  museumsyndicate.com



fig. 35
Mill Workers. Macon, Georgia. Janeiro 1909
©  rarehistoricalphotos.com

fig. 36
Donnie Cole, Birmingham - Alabama, Novembro 1910
©  shorpy.com
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O seu trabalho fez com que os norte-americanos, confrontados com esta realidade, alterassem a 

legislação sobre o trabalho infantil — pela primeira vez, a fotografia atua como uma arma na luta por 

melhores condições de vida dos estratos pobres da sociedade65 (Freund, 1983: 98). Com as suas fotografias 

de crianças trabalhadoras, Hine provou que era um excelente retratista bem como um fotógrafo 

social-documental. Nas palavras de Graham Clarke:

Uma imagem típica de Hine, ultrapassa o documental para sugerir uma série de níveis e significados 

complexos. Hine nunca se simplifica para um efeito. Ele observa e permite que a câmara absorva as densas 

estruturas e termos de referência dos sujeitos ante ele. A figura permanece central, não por causa do que ela 

representa, mas por causa do que é. A conquista é um texto visual em que o detalhe mais genuíno tem enorme 

poder: um botão ausente ou o estilo de um chapéu, por exemplo, insiste no seu significado como parte de uma 

história maior. Se documentam a figura em relação a questões sociais e culturais mais amplas, as suas imagens 

também permanecem independentes e verdadeiras para si mesmas66 (1997: 148).

É portanto a abordagem rica, centrada no indivíduo e na sua existência única, dentro de um con-

texto social claramente duro, que faz com que o seu trabalho seja altamente referenciado por vários 

críticos. Marianne Bieger-Thielemann, historiadora de arte, afirmou que Lewis W. Hine foi o expoente 

mais notável da fotografia documental social da América  (2015: 254). Gerry Badger escreveu que Lewis 

Wickes Hine pode ser considerado o pai do género documentário-social do século XX, um animal complexo, 

tão cheio de contradições quanto o próprio Hine67 (2007: 46).

Tanto o trabalho de Jacob A. Riis como o de Lewis W. Hine estabelecem-se como pioneiros na 

fotografia documental, e constituem-se como importantes abordagens no registo da pobreza e das 

dificuldades sociais vividas nos finais do séc.XIX, inícios do séc. XX.

     Contemporaneamente, referimos o poderoso trabalho documental do fotógrafo brasileiro 

Sebastião Salgado, nascido a 09 de Fevereiro de 1944, como uma das referências visuais para 

a presente investigação teórico-prática. Apesar de ser economista de formação, a partir de 1973 

inicia o seu percurso como fotógrafo, trabalhando sucessivamente com as agências Sygma, Gamma e 

Magnum Photos até 1994. Nesse ano, juntamente com a sua esposa Lélia Wanick Salgado, fundam 
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a agência de imprensa fotográfica, Amazonas Images,68 direccionada exclusivamente para a gestão do 

seu trabalho, e fonte de informação principal na informação que enumeramos de seguida. Salgado 

é reconhecido essencialmente pelos seus projectos pessoais de longa duração, e que são guiados 

pela motivação humanista do fotógrafo: concentrando-se em temáticas que contribuem para a 

valorização, dignificação e preservação de comunidades ou grupos que são habitualmente esquecidos. 

São geralmente divulgados através de exposições e de livros de fotografia, organizados pela esposa. 

Entre outras obras lançou Outras Américas, em 1986, um projecto que demorou sete anos a estar 

concluído, onde o fotógrafo percorreu a América Latina para documentar diferentes culturas da 

população rural e a resistência dos índios no México e no Brasil. Em Trabalho (1993), reúne imagens 

de trabalho feito pelas próprias mãos das pessoas; tendo sido produzido em 26 países diferentes, 

demorou sete anos a ficar completo também (fig. 37 à 42). Os livros Êxodos e Retratos das crianças 

do êxodos, lançados em 2000, fazem parte do mesmo projecto fotográfico que retrata a história da 

humanidade em trânsito, como Sebastião Salgado referiu, de pessoas que têm de deixar a sua terra 

natal geralmente devido à pobreza, repressão e guerras tornando-se migrantes, refugiados ou exilados. 

O projecto demorou seis anos a estar concluído.

Um dos últimos projectos lançado pelo fotógrafo foi Génesis (2013), uma obra que pretende 

dignificar a natureza da Terra enquanto planeta, com o objectivo de fazer brotar a urgência para 

protege-la das destruições causadas pelas actividades humanas. Como se pode ler em Amazonas 

Images: trata-se de tentar fazer um retrato, da beleza e a grandeza dos lugares ainda prístinos, as paisagens, 

a vida animal e as comunidades humanas que ainda continuam a viver segundo as antigas culturas e 

tradições. Trata-se de ver, de se maravilhar e de compreender a necessidade de preservar, enfim, inspirar 

ações no caminho da preservação. —  é uma procura da natureza no seu estado original, intocado pelo 

homem (fig. 43 e 44).  Demorou oito anos a estar completo, entre 2004 e 2012. 

Com Gênesis, tentei mostrar a dignidade, a beleza da vida em todas as suas facetas. E o fato de termos 

todos a mesma origem. O encontro com a iguana [fig.43] confirmou o título que tínhamos escolhido, Gênesis. 

Ele não tem nenhuma relação, a meu ver, com a religião. Ele designa a harmonia primordial que permitiu 

toda a diversificação das espécies. O prodígio de que todos fazemos parte, afirma Sebastião Salgado na sua 

autobiografia Da minha Terra à Terra (2014).



fig. 37, 38, 39, 40, 41, 42
Projecto Trabalho - 1986 a 1992
© Amazonas Images



fig. 43
Projecto Génesis- 2004 a 2012
© International Center of Photography
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O seu forte trabalho documental faz com que já seja apontado como um dos grandes fotógrafos do 

séc. XXI. Brett Abbott, curador no Getty Museum, considera que a abordagem épica de Sebastião 

Salgado pode ser considerada uma das suas maiores características: de todos os fotógrafos que estou 

a observar, ele é provavelmente aquele que se ocupa com os maiores enquadramentos conceptuais. Ele está 

sempre à procura de problemas globais69 (apud Finkel, 2009).

fig. 44
Projecto Génesis- 2004 a 2012
© International Center of Photography
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2.4. Houve Gente — Procedimentos na recolha fotográfica e edição das imagens

Quando se trata de contribuir para a construção de uma memória cultural futura, a fotografia apre-

senta-se como uma das ferramentas mais eficazes que pode ser utilizada, facto consensual para várias 

vozes críticas da área. Marc Scheps afirma que esta imagem imitadora do mundo real, quimicamente 

registada em papel, era criada numa caixa milagrosa e as fotografias resultantes, memórias de uma situação 

espácio-temporal passada, constituíam um arquivo visual. (...) A imagem fotográfica deu origem a uma 

recordação colectiva (2015: 4). 

Particularmente sobre o género documental, Adriano Rangel clarifica que emergiu a possibilidade 

do documental proporcionar uma visão do mundo, a partir de um panorama individual, local, regional e 

global, de onde pode nascer uma configuração de uma memória cultural futura (2009: 9).

Houve Gente foi desenvolvido, desde o seu início, com o propósito de contribuir para a preservação 

e dignificação de um grupo social específico: os antigos trabalhadores das fábricas Sampaio Ferreira e 

Oliveira Ferreira. Como tivemos a possibilidade de abordar no capítulo i (pág.20), a região de Riba 

de Ave foi fortemente marcada pela produção têxtil, e pelas características do próprio operariado fa-

bril: pessoas que começavam a trabalhar ainda em crianças, entre os 10 e 12 anos, nas fábricas onde os 

pais e familiares trabalharam também, com cargas horárias significativas e com rendimentos baixos.

Tomando consciência de que a fotografia é, como Philippe Dubois argumenta, uma imagem-acto, 

assumimos a importância das decisões do fotógrafo enquanto produtor e editor das suas imagens. 

Estas opções vão desde a escolha do sujeito a ser fotografado, ao local da sessão, a iluminação, o en-

quadramento, a pose e o material. 

A fotografia documental, que muitas vezes aborda situações e temas difíceis de retratar, torna 

potencialmente problemático o modo como um fotógrafo abordará o seu significado em termos das suas próprias 

suposições70 (Clarke, 1997: 145). Partimos para a reflexão de trabalhos fotográficos de retratistas como 

Julia Margaret Cameron, a dupla David Octavius Hill e Robert Adamson, Nadar, Disderi, August 

Sander; e no género documental, Jacob A Riis, Lewis W Hine e Sebastião Salgado. 

      Dentro do sub-capítulo 2.2. O Retrato – Identidade e Imortalidade (pág.44) começamos por reflec-

tir sobre o trabalho de Julia Margaret Cameron. Esta fotografava principalmente em estúdio, figuras 

públicas de renome, onde retratava os diferentes géneros de acordo com as concepções da altura 

(sapiência ou virilidade relacionadas com o masculino e sensibilidade e beleza com o feminino). 
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Nadar, que também fotografava em estúdio — maioritariamente pessoas com alguma notoriedade — 

devido à posição em que as dirigia e a escolha da incidência da luz conseguiu resultados surpreendentes, 

onde a individualidade do sujeito estava registada. Já Disderi, que também trabalhava em estúdio, 

esvaziava qualquer individualidade do sujeito retratado ao enfeitá-lo com objectos e ao dirigi-lo em 

poses que demonstravam apenas a classe a que este pertencia e o seu estatuto. 

Dentro do sub-capítulo 2.3. A Fotografia Documental (pág.55) tivemos a possibilidade de analisar 

o trabalho documental de Jacob A. Riis, considerado um dos pais deste género. As suas fotografias, 

ligadas à causa que defendia, estavam centradas na mendicidade do sujeito, muitas vezes aparecendo 

a dormir no meio da imundice sem saber que estava a ser fotografado. Para Jacob A. Riis os factos 

deviam falar por si mesmo nas suas fotografias, no entanto e como Derrick Price indicou se as vidas 

complexas e difíceis são simplificadas em declarações icónicas de privação social, este é um problema não 

apenas para Riis, mas para o próprio projeto documental71 (2004: 78).

O nosso objectivo era representar os antigos operários fabris dignificando-os e destacando a 

sua individualidade. Seguindo a reflexão de Adriano Rangel, a fotografia potencia uma reinvenção 

do documental, conferindo-nos a possibilidade de melhor ajudar a interpretar a importância do lugar nas 

organizações do homem na vida, nos seus sinais e nos seus hábitos. Esta compreensão passa pelo facto de 

concedermos importância a aparência orgânica ou à identificação das capacidades e sinais da nossa espécie, 

marcadas no lugar com o qual nos relacionamos (2009: 44). 

Para este projecto específico, estabelecemos como referências visuais os trabalhos da dupla David 

Octavius Hill e Robert Adamson, os retratos de August Sander e o poderoso trabalho documental de 

Lewis H. Wine. Sobre a obra de Lewis H. Wine, Graham Clarke defende: tomada como um todo, a sua 

obra constitui uma interpretação notável de vidas privadas num contexto público. A grande força de Hine, 

no entanto, era transmitir cada imagem com uma consciência complexa (mas aparentemente sem esforço) das 

múltiplas contingências que informavam e controlavam a vida de um indivíduo72 (1997: 147-148). Uma 

característica comum nestes fotógrafos é a centralidade concedida ao indivíduo, dando no entanto 

referências do espaço onde este habitava, o que vestia, o que fazia. 

      Contemporaneamente, destacamos ainda o trabalho documental social de Sebastião Salgado como 

uma referência visual importante no nosso projecto fotográfico: os seus projectos de longa duração, a 
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abordagem humanista muito pessoal que transfere para as suas imagens, e que confere dignidade aos 

grupos que retrata ao mesmo tempo que preserva a sua existência registando-a através da fotografia.

        Em Houve Gente o ambiente onde vivem ou onde trabalham os entrevistados, ou o sítio onde 

passam mais tempo, pareceu-nos ser as opções mais apropriadas para representar a vida actual dos 

antigos funcionários das fábricas. Foi pedido que a entrevista e a sessão fotográfica fossem realizadas 

nas casas, locais de lazer ou de trabalho dos entrevistados. Foi ainda previamente decidido que seriam 

tiradas fotografias explorando vários enquadramentos: um geral, onde mostrasse o espaço envolvente 

(fig. 45 à 48), planos médios (fig. 49 e 50) próximos do entrevistado (fig. 51 e 52), e planos de por-

menor focando elementos como o olhar e as mãos (fig. 53 à 58). Assim, com um maior número de 

planos poderíamos ter mais soluções para elaborar o ritmo editorial do livro de fotografia. 

      Ficou, ainda, previamente estabelecido que a publicação utilizaria exclusivamente fotografias a 

preto e branco, bastante contrastadas, para reforçar o retrato de uma realidade crua e mais próxima 

do imaginário que a história nos ofereceu, aproximando o preto e branco ao legado documental que 

estudámos (processo de edição como exemplo nas fig 70 à 73). Apesar do mundo real ser composto 

por diversas cores, como Graham Clarke indica, nós deparamo-nos com o paradoxo do realismo da foto-

grafia estar a ser comunicado em preto e branco73 (1997: 23). Isto interliga-se com o conceito tradicional 

da fotografia documental, nós equiparamos o preto e branco das fotografias com realismo e autenticidade. 

A cor mantém-se suspeita74 (Clarke, 1997: 23). Na sua autobiografia, Sebastião Salgado escreve sobre a 

sua opção de fotografar apenas a preto e branco, uma passagem que transcrevemos pela profundidade 

com que o fotógrafo reflecte sobre o assunto:

Na época do analógico, quando trabalhava em cores com filme Kodachrome, eu achava os vermelhos e os 

azuis tão bonitos que eles se tornavam mais importantes que todas as emoções contidas na foto. Com o preto 

e branco e todas as gamas de cinza, porém, posso-me concentrar na densidade das pessoas, suas atitudes, seus 

olhares, sem que estes sejam parasitados pela cor. Sei muito bem que a realidade não é assim. Mas quando 

contemplamos uma imagem em preto e branco, ela penetra em nós, nós a digerimos e, inconscientemente, a 

colorimos. O preto e branco, essa abstração, é, portanto, assimilado por aquele que o contempla, que se apropria 

dele. Considero seu poder realmente fenomenal. Por isso, sem hesitação, foi em preto e branco que decidi home-
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nagear a natureza [referindo-se ao seu trabalho em Génesis]. Fotografá-la assim foi a melhor maneira de 

mostrar sua personalidade, de destacar sua dignidade. Da mesma forma que para se aproximar dos homens e 

dos animais, para fotografar a natureza é preciso senti-la, amá-la, respeitá-la. Para mim, tudo isso passa pelo 

preto e branco. É meu gosto, minha escolha, mas também uma necessidade e às vezes uma dificuldade (2014).

Foi utilizada uma Canon EOS 700D e duas objectivas 18-55mm e uma 50mm. Devido às con-

dicionantes técnicas, e como não iria ser utilizada luz de estúdio, apenas a luz natural proporcionada 

pelos locais, muitas das fotografias foram tiradas com os entrevistados às janelas, procurando desta 

forma posicioná-los em pontos de luz favoráveis, direccionando o olhar das pessoas para essa luz (fig. 

46, 47, 51 e 52). A maioria dos entrevistados nunca tinha sido fotografada isoladamente, apenas em 

festas de familiares, e não queria que os rostos aparecessem em demasia. A fotógrafa procurou respei-

tar também a vontade dos entrevistados, procurando conjugar os objectivos da publicação editorial e 

o desejo dos seus protagonistas. As sessões de fotografias ocorriam sempre que possível no final das 

entrevistas. Era um período em que as pessoas estavam mais emocionadas e ficavam em silêncio e 

bastante concentradas enquanto a fotógrafa procedia à sessão. Na totalidade das fotografias recolhi-

das, a fotógrafa fez uma triagem e editou 302 fotografias (fig. 74).

     Para além das sessões fotográficas aos entrevistados, foram realizadas três sessões de recolha fo-

tográfica à Fábrica Sampaio Ferreira. A primeira decorreu no dia 19 de Março de 2015, onde o foco 

foram algumas partes da fábrica (exterior e 1º e 2º pisos). A segunda decorreu a 29 de Março de 

2015 onde se repetiram algumas fotografias da primeira sessão e registou-se alguns salões do 2º e 3º 

piso que não haviam ficado registados, bem como partes exteriores da fábrica que não as da frente. A 

terceira decorreu a 09 de Fevereiro de 2016 e visou especificamente recolher documentos pertencen-

tes à fábrica como calendários, portfólios, fichas de controlo, cheques, avisos, fazendo o seu registo 

fotográfico. Da quantidade total das fotografias tiradas nas sessões à fábrica, a fotógrafa seleccionou 

48 imagens para serem editadas e dos vestígios documentais foram editadas 40 fotografias, que na 

totalidade podem ser vistas na figura 75.
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fig. 45, 46, 47 e 48
Planos Gerais de Beatriz, Manuel Machado, Maria Adelina, Manuel Rocha



fig. 49 e 50
Planos Médios de António e Maria Inês

fig. 51 e 52
Planos Próximos de Manuel Machado e Maria do Çéu

fig. 53, 54 e 55
Grande Plano de Beatriz, Adelina e Maria Inês

fig. 56, 57 e 58
Plano de Pormenor das mãos de Manuel Machado, Adelina e Maria



fig. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
Planos frontais de todos os entrevistados



fig. 70, 71, 72 e 73
Processo de edição da imagem (cores e a preto e branco)



fig. 74
mapa geral das fotografias dos antigos funcionários



fig. 75
mapa geral das fotografias 
da Fábrica Sampaio Ferreira
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NOTAS

7. In part, photographs have become what makes us human.
8. They are of the here and now, but they are also immensely potent time capsules.
9. Leon Poinsard (1906 – 1997): Escritor francês de história, psicologia e filosofia da arte. Foi curador no departamento de pintura (a partir de 
1930), e também professor no Collège de France e membro da Académie française desde 1960.
10. É fotógrafo e escritor, foi artista residente no Light Work em 2015. Tem contribuído com ensaios para catálogos e monografias de Vanessa 
Winship, George Georgiou, e Paul Graham. É membro do corpo docente do departamento de fotografia na Purchase College, Suny.
11. Photographs themselves have become emblematic of the flux of modern life, in both their physical and digital form. In attics and airport 
databases; in albums, auction houses, and super-cooled server arrays; in corporate and governmental institutions; at black sites and on the deep 
web, they are continually aggregated, appropriated, arranged, and abandoned at an inconceivable pace.
12. Gisèle Freund (1908 - 2000): Fotógrafa francesa de nacionalidade alemã, ficou conhecida pela sua fotografia documental e retratos a escri-
tores e artistas. Em 1977 tornou-se presidente da associação francesa de fotógrafos. 
13. ha llegado a ser el linguaje más corriente de nuestra civilización.
14. Marc Sheps (1932): Curador israelita de arte contemporânea. Foi diretor do museu Tel Aviv e, posteriormente, do Ludwig Museum, na Colónia.
15. Graham Clark (1996-2006): Professor de fotografia e artes visuais na University of Kent entre 1996 e 2006.
16. In a world dominated by visual images the photograph has become almost invisible. We take photographs, look at them endlessly, and carry 
them around with us so that their currency (…) is pervasive. They are one of the most common of objects that change hands on a daily basis. 
And yet such a common status belies their underlying complexity and difficulty; for we are always left with the primary and shifting question: 
what is a photograph?
17. Photography was the perfect invention for a mechanized New World. If the Industrial Revolution produced a new body for humanity 
—with machines acting like so many limbs and organs, and speed, at an ever-increasing rate, playing its role as the blood of this new corpus 
— then photography was its eye.
18. Actualmente é director da Fraenkel Gallery. Foi fundador do jornal de fotografia Booklist e cofundador da Radius Books, uma editora sem 
fins lucrativos de artes visuais. Himes é um leitor e escritor fervoroso que contribui para várias publicações.
19. The invention provided us with a new way to see the world around us, further, deeper, smaller, bigger, faster, and slower than any of our 
waking experiences could provide.
20. O Fisionotrazo é um instrumento óptico mecânico de utilização manual, inventado em 1786 por Guilles-Louis Chrétien. Foi utilizado ao 
longo do século XIX como uma máquina de desenho capaz de rastrear os perfis de objetos e de modelos em folhas de cobre. É considerado 
muitas vezes como um antecessor manual da fotografia. Devido à sua concepção, este instrumento era adequado para a realização de retratos em 
perfil, dando às placas obtidas um aspecto característico. Informação retirada de: https://es.wikipedia.org/wiki/Fisionotrazo 
21. Foi o primeiro processo fotográfico a ser anunciado e comercializado para o grande público, em 1839. Foi apenas substituído por processos 
mais práticos e baratos no início da década de 1860. Consiste numa imagem fixada sobre uma placa de cobre, ou outro metal de custo reduzido, 
com um banho de prata (casquinha), formando uma superfície espelhada. Trata-se de imagens únicas, fixadas directamente sobre a placa final, 
sem o uso de negativo. Os daguerreótipos são extremamente frágeis. A superfície é facilmente riscada e estão sujeitos à oxidação, por isso pre-
cisam ser conservados com cuidado. Informação retirada em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Daguerre%C3%B3tipo
22. El 28 de julio de 1831, un parisino expuso su retrato al mismo tiempo que el de Luis Felipe, acompañándolos de la siguiente inscripción: «Ya 
no existe distancia alguna entre Felipe y yo; él es rey-ciudadano, yo soy ciudadano-rey». Esta anécdota pone de manifiesto la nueva conciencia 
que de sí misma había adquirido la pequeña burguesía cuyas ideas y sentimentos se habían vuelto hondamente democráticos
23. It gave the lower orders – the rising middle classes, at least – some control of the means of representation, of knowledge, and therefore 
potencial power.
24. Gerry Badger (1948): Escritor, fotógrafo e curador de fotografia inglês
25. Everyone, thanks to photography, was given an identity – the daguerreotype portrait was a magical proof of existence
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26. Photographs used as are commonly evidence. They are among the material marshalled by historian in order to investigate the past. Over the 
past 30 years they have become a major source of information by which we picture or imagine the nineteenth century.
27. Escritor que publicou extensivamente sobre fotografia, paisagem e cultura visual. Trabalhou vários anos na área da educação de arte, mais 
recentemente como diretor associado da Faculdade de Arte, Media e Design da Universidade West, Inglaterra. 
28. Professora de Cultura Fotográfica na Faculdade de Artes e Humanidades, na Universidade Plymouth, Inglaterra.
29. You press the buttom, we do the rest.
30. It was the ultimate democratic art form, at once sanctioning everything and everyone with potencial significance – for everything and 
everyone could now be photographed and given status – and allowing everyone to produce photographs and construct na individual view of 
their world and particular histories.
31. La fotografía ya no se limita a un valor de documento: se há vuelto símbolo de la democracia.
32. O termo medium no campo de estudos de Ciências da Comunicação, significa o meio através do qual o emissor passa uma mensagem ao seu 
receptor. Assim, normalmente é utilizado como sinónimo para rádio, relevisão, jornais, revistas, livros, fotografias, filmes entre outros meios de co-
municação. No contexto da presente investigação teórico-prática o termo será aplicado para se referir tanto à fotografia como ao livro de fotografia.
33. the word ‘photograph’ means ‘light-writing’.
34. it also speaks to an underlying concern to control light and time to photograph not only signals a different relationship to and over nature, 
it speaks very much to a sense of power in the way we seek to order and construct the world around us
35. https://vimeo.com/111774185
36. Alan Sekula (1951-2013): Fotógrafo, escritor, teórico e crítico americano. Entre 1985 e 2013 leccionou no Instituto de Artes da Califórnia.
37. it is only a representation of reality and not reality itself.
38. Now he is actually dead, but his portrait lives on, conferred by the camera with kind of immortality.
39. In a very real sense, the photographic portrait conforms to the hoary legend that it steals something of the sitter’s soul. (…) It is capable of 
immortalizing and creating myth. It can confer acknowledgment and bestow dignity. It can stereotype, debase and dehumanize.
40. And the act of portrait making is inherently perilous. It envolves, as one of the great photo-portraitis Richard Avedon notes, ‘manipulations, 
submissions’. But if the moral obligation is recognized, and accepted, then the photographic portrait at best can reinforce our positive sense of 
collective and individual humanity. So the best portrait photographers invariably have been humanists. And if they themselves have not been 
moralists, their work nevertheless has had its own internal morality.
41. Son rostros que miram, que casi hablan, com una viveza impresionante. La superioridade estética de esas imágenes reside en la importancia 
preponderante de la fisonomía: las actitudes del cuerpo sólo sirven para acentuar la expresión.
42. Ante la cámara, artistas, sábios, hombres de Estado, funcionários y modestos empleados son todos iguales. El deseo de igualdad y el deseo 
de representación de las diversas capas de la burguesía se veían satisfechas al mismo tiempo.
43. El taller del fotógrafo se convierte así en el almacén de accesorios de un teatro que guarda preparadas, para todo el repertorio social, las 
máscaras de sus personajes.
44. She is looked at rather than looking…
45. a context in which its life and day-to-day existence could be suggested and felt. In this sense they were invariably democratic in their subject matter.
46. the figures in these photographs insist on their problematic nature as individuals as complex and unique as anyone else – no matter what 
their social status.
47. a substance and individuality which pays homage to their existence and history as unique personalities.
48. Sander’s subjects are above all social beings. Defined by their profession (or lack of one), they take their place in a dense hierarchy of meaning 
established through social difference and distinction. As he declared, ‘the photographer with the camera can grasp the physiognomic image of 
this time’.
49. In this view everything is constructed and our sense of the world is mediated by complex technologies that are themselves a major constit-
uent of our reality
50. ‘Document’ means ‘evidence’, and may be traced to documentum, a medieval term for an oficial paper: in other words, evidence not to be 
questioned, a truthful account backed by authority of the law.
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51. the selective dramatisation of facts in terms of their human consequences
52. our generation in the nature of the modern world and its implications in citizenship
53. The cluster of characteristics defining the documentary style incorporates all aspects of the making and use photographs. (…) Primarily, 
documentary was thought of as having a goal beyond the production of a fine print. The photographer’s goal was to bring the attention of an 
audience to the subject of his or her work and, in many cases, to pave the way for social change.
54. It established itself as part of a tradition of enquiry into the health, housing, education, economic condition and moral state of the poor. 
Enquiries emanated from government departments, newspapers, independente scholars, medical practitioners, religious leaders and philan-
thropic bodies.
55. Mais informação sobre o fotógrafo disponível em: https://www.icp.org/browse/archive/constituents/jacob-riis
56. Mais informação sobre o fotógrafo disponível em: https://www.icp.org/exhibitions/lewis-hine
57. associates documentary photography with a moral and radical vocabular
58. Riis captured his photographs as if he were shooting game; he inscribed ‘objectivity’ into his images by refusing to allow his subjects to 
negotiate in any way the manner in which they might be recorded.
59. One photographer, however, who remains outsider any propagandist mode but who makes the human condition central to his work is 
Lewis Hine.
60. Hine always read the city through the figure and made it central to his work. Typically the image balances the plight of the figures with a 
needful sense of dignity and individual worth.
61. Never a dealer in stereotypes, Hine allows the figure to retain its own distance and unique space within the city’s amorphous meaning and 
geography.
62. He never treated his subjects as types, but always as individuals.
63. There is work that profits children, and there is work that brings profit only to employers. The object of employing children is not to train 
them, but to get high profits from their work.
64. Hine’s low key approach persuades us that his photographs are truthful.
65. Por vez primera, la fotografía actúa como un arma en la lucha por el mejoramiento de las condiciones de vida de las capas pobres de la sociedad.
66. A typical Hine image, it moves beyond ‘documentary’ to suggest a whole series of complicating levels and meanings. Hine never simplifies 
for an effect. He observes and allows the camera to soak up the dense structures and terms of reference of the subjects before him. The figure 
remain central, not because of what it represents but because of what it is. The achievement is a visual text in which the merest detail has enor-
mous power: a missing button or the style of a hat, for exemple, insists on its significance as part of a larger history. If they document the figure 
in relation to wider social and cultural questions, his images equally remain independente and true to themselves.
67. Lewis Wickes Hine might be regarded as the father of 20th-century social-documentary, a complex animal that is as full of contradictions 
as Hine himself.
68. www.amazonasimages.com
69. Of all the photographers I’m looking at, he’s probably taken on the biggest conceptual frameworks. He’s always looking at global problems.
70. pottentially problematic in the way a photographer will approach their meaning in terms of his or her own assumptions.
71. If complex and difficult lives are simplified into iconic statements of social deprivation, this is a problem not merely for Riis, but for the 
documentary project itself.
72. Taken as a whole, his oeuvre constitutes a remarkable rendition of private lives in a public context. Hine’s great strength, however, was 
to inform each image with a complex (but seemingly effortless) awareness of the multiple contingencies which informed and controlled an 
individual’s life.
73. we are faced with the paradox of photography’s ‘realism’ being communicated in black and white.
74. We equate black-and-white photographs with ‘realism’ and the authentic. Colour remains suspect.
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O livro de fotografia é uma forma extraordinariamente adaptável para 
reexaminar a temporalidade da imagem fotográfica, em toda a sua 
estranheza poética e complexidade fascinante. Eles mostram-nos que as 
fotografias têm uma multiplicidade de vidas irredutivelmente sociais, que as 
nossas histórias são maleáveis e que essas histórias podem ser encurraladas 
contra o esquecimento através do paciente trabalho de rearticular a 
experiência na forma do livro de fotografia75 

Stanley Wolukau-Wanambwa, 2016

3.1. Conceitos do livro de fotografia

3.2. A contribuição do design editorial no desenvolvimento 

de um livro de fotografia

3.3. Elaboração da maqueta do livro de fotografia Houve Gente

III Reflexão sobre o conceito de livro 
de fotografia e os contributos do design editorial no 
desenvolvimento do mesmo; Aplicação prática na 
elaboração do livro de fotografia Houve Gente
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3.1. Conceitos do livro de fotografia

Desde a sua origem, os livros de fotografia têm uma relação umbilical com o nascimento da Fotografia. 

Um facto concreto que estabelece esta ligação é o livro The Pencil of Nature, lançado em seis volumes, 

entre 1844 e 1846, por William Henry Fox Talbot, que inclui vinte e quatro calótipos, as primeiras 

experiências fotográficas de Fox. A primeira grande declaração artística na fotografia não foi uma única 

imagem, mas o livro de William Henry Fox Talbot, The Pencil of Nature (...), praticamente definiu a arte 

da fotografia desde o início - como uma arte certamente, mas também como uma metodologia para recolher 

informações e um meio visual com um claro imperativo narrativo 77 (2004: 10), afirma o fotógrafo Martin 

Parr78 e Gerry Badger. The Pencil of Nature formalizou-se como um medium de comunicação com um 

propósito definido, dar a conhecer uma técnica fotográfica e, ao mesmo tempo, como um arquivo de 

fotografias agrupadas e organizadas de uma maneira específica para ser apreciado como um todo.

Apesar desta forte conexão, o termo livro de fotografia é um conceito recente, plural e complexo, 

aberto a (re)definições. Só começa a ser debatido em termos académicos no séc. XXI. Martin Parr 

e Gerry Badger na introdução ao seu livro The Photobook: A History vol. I (2004) começam por 

questionar precisamente a sua definição:

O que é um livro de fotografia? Isto pode parecer uma pergunta redundante com uma resposta óbvia.Um 

livro de fotografia é um livro - com ou sem o texto - onde a mensagem principal do trabalho é transmitida 

por fotografias.É um livro da autoria de um fotógrafo ou de alguém que edite e sequencie o trabalho de 

um fotógrafo, ou até mesmo de um número de fotógrafos.Tem um carácter específico, distinto da impressão 

fotográfica, que tanto pode ser, simplesmente, a funcional impressão de trabalho, ou a impressão fine art de 

exposição.No entanto, embora isso possa servir como uma definição básica, não é assim tão simples79 (2004: 6).

No contexto do projecto de investigação teórico-prático Houve Gente, achamos importante 

começar por reflectir as diferentes características do livro de fotografia que o definem enquanto tal, 

destacando a opinião de alguns críticos, fotógrafos e editores da área. Na afirmação acima, os críticos 

Parr e Badger apontam tonalidades importantes sobre o livro de fotografia: a sua autoria, o seu 

conteúdo e a sua distinção da fotografia impressa tanto de trabalho como da exposição em galeria/museu.

Um livro de fotografia é uma forma de arte autónoma, comparável a uma peça de escultura, de teatro ou 
filme. As fotografias perdem o seu próprio carácter fotográfico como coisas em si mesmas e tornam-se partes, 
traduzidas em tinta de impressão, de um evento dramático chamado livro76 

Ralph Prins (apud Martin Parr e Gerry Badger, 2004: 6-7)
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Sobre a autoria do livro de fotografia, os autores estabelecem que este pode ter como autor um ou 

mais fotógrafos ou então alguém que edite o trabalho de algum fotógrafo.  Neste último caso, o autor 

de um livro de fotografia pode nem ser um fotógrafo, mas sim o editor que selecciona e ordena as 

fotografias: aqui, a tarefa do autor não é criar as fotografias, mas seleccionar e ordenar, dando uma voz nova 

e potente ao material dos outros, especialmente quando a voz original se torna silenciada pelo tempo ou pela 

negligência80 (Parr e Badger, 2004: 8). Esta classe integra por exemplo as monografias de trabalhos 

de fotógrafos que já faleceram. Acrescentemos ainda que o livro de fotografia contem fotografia mas 

pode integrar também texto.

O livro de fotografia reflecte ainda um conceito, uma temática ou uma intenção por parte do(s) 

seu(s) autor(es). Para muitos críticos esta é uma das características de maior importância no livro de 

fotografia e que o distinguem de um livro ilustrado fotograficamente. O livro de fotografia, em suma, 

é o romance literário entre os livros ilustrados fotograficamente. (...) é uma declaração de intenção - uma 

indicação de que foi experimentado algo mais ambicioso do que o comum livro ilustrado fotograficamente ou, 

em certos casos, obtido sem qualquer tentativa consciente 81 (2004: 8) defendem Parr e Badger. Na mesma 

linha de pensamento Markus Shaden,82 editor e vendedor alemão de livros de fotografia, afirma: se um 

livro consegue realmente entrar na vida e mudá-la, ou pelo menos mudar a visão do mundo, é o melhor que 

um livro de fotografia pode fazer. (…) O item real é a história, a mensagem. Para mim, um livro é uma ideia 

numa forma física83 (2014). Andrew Roth,84 negociante de livros raros, no seu livro The Book of 101 

Books (2001) explica que se sentia atraído por publicações em que as fotografias estavam destinadas a 

ser vistas no formato de livro: não são livros que servem meramente como um lugar para exibir imagens, 

mas livros cujas imagens foram destinadas a ser vistas, impressas a tinta, e unidas entre capas85 (2001: 1).

Enquanto medium de comunicação, o livro de fotografia distingue-se da exposição de fotografia 

apresentada num museu ou galeria. Ambos excelentes meios de divulgação de um projecto fotográfico 

possuem características particulares e convocam sensações e leituras diferenciadas. A exposição de 

fotografia tem lugar num espaço social que é partilhado o que influencia na leitura das fotografias; o 

livro de fotografia, pelo contrário, possibilita a leitura privada e a sua revisitação sempre que o leitor 

desejar. Horacio Fernández,86 historiador de fotografia, reflecte: os museus são espaços públicos com 

objectos valiosos em exposição, sempre protegidos dos visitantes por vidraças, guardas e alarmes. A leitura de 
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um livro de fotografia, por outro lado, é uma actividade privada, de curto alcance87 (2014). Para Darius 

Himes, o livro apresenta uma maior acessibilidade que a exposição, pode-se voltar a eles repetidamente 

e absorver os textos que o acompanham à vontade; um virar de página, duas mãos, algumas horas e alguma 

luz solar é tudo o que é necessário88 (2008: 158). Para além disso, a exposição é sempre temporária 

enquanto o livro de fotografia permanece: as pessoas geralmente observam que, enquanto a exposição de 

um artista inevitavelmente termina nalgum momento, um livro sobreviverá a cada e a toda a exposição89 

(2010), reflecte Jörg Colberg,90 fotógrafo e escritor alemão. 

     A natureza física do livro de fotografia constitui então uma mais-valia em si mesmo, a sua portabi-

lidade proporciona o conforto de poder apreciar privadamente o livro de fotografia em qualquer lugar, 

da maneira que o leitor desejar. Nas palavras de Jörg Colberg: sempre que o impulso me atinge, posso ir às 

minhas prateleiras de livros, (esperançadamente) localizar o livro que me veio à mente e atravessá-lo, ao meu 

próprio ritmo, intensamente página a página, sem ser perturbado por ninguém91 (2010). O autor defende 

que nenhuma exposição lhe permite fazer conexões entre fotografias das maneiras que o livro lhe 

permite, reconhecendo a sequência estabelecida, encontra-se a fazer a sua própria sequência várias 

vezes, muitas vezes eu olho para os livros de fotografia de trás para a frente (como se fosse um livro japonês), 

e eu sei que não sou a única pessoa a fazer isso. Nas livrarias, quase sempre faço isso, não sei por quê92 (2010). 

A possibilidade de sequenciar as fotografias e construir uma narrativa é uma das qualidades apon-

tada como das principais potencialidades deste medium. Badger afirmou que é indiscutivelmente na 

área do livro de fotografia, onde fotógrafos de diferentes convicções podem unir narrativas sequenciadas de 

imagens fotográficas, que o verdadeiro valor do medium repousa93 (2007: 229). O livro de fotografia foi o 

modo mais utilizado para organizar as fotografias e garantir a longevidade das mesmas durante dé-

cadas. Diferente do arquivo comum, que apresenta ao utilizador um conjunto de casos, sem direcção 

narrativa, o livro de fotografia potencia o aspecto narrativo pois estabelece um início e um fim — da 

capa à contracapa. Cada fotografia individual relaciona-se com as demais, que em conjunto formam 

uma sequência. No livro de fotografia, um grupo de fotografias é unido entre capas, cada imagem colocada 

de modo a ressoar com as restantes imagens, enquanto viramos as páginas, fazendo com que o significado 

colectivo seja mais importante do que os significados individuais das imagens94 (2004: 7), afirmam Parr e 

Badger concluindo: no genuíno livro de fotografia cada imagem pode ser considerada uma frase, ou um 



94

parágrafo, a sequência inteira o texto completo95 (2004: 7). Na mesma linha de pensamento a fotógrafa 

suíça Anne Golaz,96 na sua dissertação de mestrado Photobooks and Narratives (2013), aponta: a foto-

grafia funciona, na maior parte das vezes, em séries — mesmo quando uma imagem tem a sua história in-

dependente, mas na forma de livro, provavelmente mais do que em qualquer outra forma, algumas imagens 

fazem sentido apenas por causa do todo, como resposta às outras. Dentro da narrativa do livro eu descobri 

como elas podem ser imagens-ponte, que te permitem respirar, descansar, seguir em frente, parar97 (2013: 9).

Na sua investigação a autora nomeou vários tipos de narrativas que exploraremos no sub-capítulo 

3.3. A contribuição do design editorial no desenvolvimento de um livro de fotografia (pág. 103). David 

Campany,98 escritor e artista, aproxima ainda a sequência do livro de fotografia à do filme: é difícil 

imaginar a história da revista ou do livro ilustrado sem o contraponto do cinema. Muitas das publicações de 

referência ilustradas fotograficamente eram cinemáticas nas suas ideias, ritmos e estéticas99 (2009), e, citan-

do o famoso fotógrafo William Klein: só a sequência conta… como num filme100 (2009). 

O livro de fotografia tornar-se portanto num objeto de contemplação, e muitos críticos defendem 

que pode ser considerado uma obra de arte. Gerry Badger afirma: e a fotografia não se torna apenas num 

medium fascinante baseado na emoção de impressões espontâneas, mas tão complexo, pensativo e desafiador como 

qualquer filme bom ou romance101 (2007: 229). Lewis Baltz, artista visual e fotógrafo californiano, indi-

cou que o livro de fotografia ocupa essa profunda área entre o romance e o filme102 (apud Himes, 2008: 166). 

Por fim, uma das características que é mais indicada pelos críticos da área é o design editorial do 

livro de fotografia e a sua produção gráfica como fundamentais para o seu (in)sucesso. Nas palavras 

de Shaun O’Boyle,103 fotógrafo americano, os livros de fotografia são obras de arte autónomas onde 

os gráficos, a tipografia, o papel, a edição, a sequência e o conteúdo da imagem contribuem para a experiência 

complexa que é o livro de fotografia104 (apud Colberg, 2010). Andrew Roth aponta ainda que um bom 

livro de fotografia: teve que ser uma produção cuidadosamente considerada; o conteúdo, o layout, a escolha 

do papel, a qualidade da reprodução, o texto, a tipografia, a encadernação, o design da capa, a escala — todos 

esses elementos tiveram de se harmonizar para encaixarem naturalmente dentro do todo105 (2001: 1). 
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Na mesma linha de pensamento, Gerry Badger reflecte: 

Fotografias individuais, embora sejam relevantes, não importam tanto. A fotografia é, como eu disse 

anteriormente, um medium de origem colectiva, e quando um fotógrafo regista um grupo de fotografias rela-

cionadas, junta os talentos de um designer, tipógrafo e escritor, se necessário, e sequencia as imagens para que 

cada uma ressoe com as restantes, então neste [livro de fotografia], mais fotógrafos têm vindo a acreditar, é 

onde as fotografias cantam a sua canção mais elevada106 (2007: 229). 

Apesar das opiniões gerais convergirem para as diversas características atrás enumeradas, que vão 

desde a intenção do livro até aos elementos do design editorial e a sua produção gráfica, algumas 

vozes discordam com alguns aspectos desta linha de pensamento. Denise Wolff,107 editora sénior 

da revista Apertur, no seu artigo The Accidental Photobook, publicado no The Photobook Review (tpr), 

nº11, em 2016, defende que alguns livros que usam fotografia mas que não são considerados livros 

de fotografia — ficam de fora desta classificação porque são idiossincráticos, desenvolvidos para o 

mercado de massas, ou são simplesmente livros de utilidade como de cozinha, estilo de vida ou ciên-

cia — deveriam começar a sê-lo. Isto porque muito do seu impacto é construído através da fotografia.

Para Wolff, a comunidade de editores e coleccionadores de livros de fotografia está a procurar cada 

vez mais o livro de artista artesanal, criado apenas para a feira de arte e em cópias limitadas. Os tipos de 

livros que fazem uso da fotografia, livres da agenda de um artista, e das questões convencionais de um livro 

de artista, apresentam um uso mais directo da fotografia e são bem-sucedidos em direito próprio108 (2016). 

O fotógrafo e investigador Matt Johnston, indica que críticos como Martin Parr e Gerry Ba-

dger ajudaram a promover, ou a destruir segundo algumas vozes, o valor de um livro de fotogra-

fia tanto económica como culturalmente (2014). Johnston defende ter-se sentido frustrado com 

o debate pois vários trabalhos foram altamente considerados e promovidos como obras-primas, 

mas sem uma discussão fortuita com argumentos sólidos, explicando assim que criou a reconhe-

cida plataforma online Photobook Club109 para discutir este tipo de temas: um lugar que serve para 

questionar o porquê do The Americans ser importante, ou sobre o que trata exactamente  A Criminal In-

vestigation (2011), de Yukichi Watabe, para merecer uma terceira impressão em tantos anos110 (2014).
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A própria existência do termo livro de fotografia é questionada. David Campany,111 no seu artigo 

What’s in a Name (2014) publicado no tpr07, defende que a criação de livros fotográficos foi tão rica 

e variável precisamente porque não estava conceptualizada como uma prática com um nome defini-

do: então o advento do termo livro de fotografia marca algum tipo de mudança?,112 questiona. 

Campany indica que a forma dominante de livros que falam sobre livros de fotografia parece se-

guir o exemplo dos The Book of 101 Books de Andrew Roth e os três volumes The Photobook: A History 

de Martin Parr e Gerry Badger. Para o autor, estabelecem um tipo de cânone e funcionam como guias 

para especialistas e coleccionadores. Foram publicados mais livros de fotografia, normalmente dividi-

dos por regiões como os livros japoneses, alemães, que o autor também considera que são importantes 

porque a área de estudo é recente, no entanto a entrada para cada livro é muito curta geralmente. 

       Na opinião de David Campany terá sido o aparecimento de novos medium (como a televisão, 

o vídeo e a internet) que pareciam eclipsar o material impresso ilustrado fotograficamente, que in-

clinaram o olhar dos críticos para esta matéria, uma vez que não existiam críticas ou comentários 

relativamente ao livro de fotografia, por toda a sofisticação das fotografias, design, edição ou técnicas 

de impressão que este pudesse ter, por todo o impacto que este pudesse trazer a determinado mo-

mento cultural. Assim, Campany, defende que o surgimento do termo e a institucionalização de um 

campo de estudo sinalizam esta mudança, esclarecendo que não acha que o termo livro de fotografia 

indica um fim, indicando ainda que comparado ao salão selvagem de espelhos que é a fotografia online, o 

livro de fotografia - em todas as suas várias formas - é pelo menos um objecto fixo e relativamente domes-

ticado do estudo113 (2014). David Campany termina o seu artigo deixando-nos esta curiosa reflexão: 

O substantivo composto livro de fotografia é uma pequena invenção elegante, projectada para transfor-

mar um campo infinito (livros que contém fotografias) em algo muito mais definível. Que corajoso ousaria 

tentar cunhar o termo livro de palavras como algo coerente para todos os livros que contivessem palavras? 

Mas aqui estamos nós. Uma área de estudo precisa de um nome, e até encontrar um melhor estamos presos 

com livro de fotografia114 (2014).
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No contexto do projecto Houve Gente, em que um dos objectivos principais é a elaboração de uma 

maquete de um livro de fotografia, achamos importante inteirarmo-nos de como a comunidade 

tem definido este objecto. Em resumo, as características que a maioria dos críticos apontam como 

essenciais para a caracterização do livro de fotografia predem-se com: o seu conceito/intenção, a sua 

autoria, a diferente apreensão que proporciona quando comparado à galeria ou ao museu, a sua por-

tabilidade, o facto de ser um objeto pessoal que pode ser revisitado sempre que o seu leitor o quiser, 

o facto de ser um objecto que desperta o desejo de ser tocado e observado, como se fosse uma obra de 

arte, o seu poder narrativo, e a sua produção e design editorial. 

Apesar das opiniões divergentes de Denise Wolff, Matt Johnston e David Campany, uma das 

características que todos destacam nas suas reflexões sobre o sucesso que um livro de fotografia, ou 

um livro ilustrado fotograficamente, pode ter prende-se com a qualidade da produção gráfica e do 

design editorial, que contribuem para a valorização dos livros de fotografia e dos livros ilustrados 

fotograficamente e que, para o nosso trabalho teórico-prático, apresenta-se como um dos pontos 

centrais e mais importantes. Este é o assunto que analisaremos a pormenor no próximo sub-capítulo.
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3.2. A contribuição do design editorial no desenvolvimento de um livro de fotografia

Na produção e edição de um livro de fotografia, que estão ligadas à experiência sensorial que este 

objecto proporciona, é chegada a altura de perceber qual é o papel do design editorial na concepção 

deste objecto físico: quais são os elementos do livro de fotografia impresso e que opções editoriais e 

gráficas têm de ser tomadas com o intuito de produzir um bom livro de fotografia. 

Martin Parr e Gerry Badger afirmam: a combinação de imagens notáveis e bom design num livro que 

é bonito de abrir e agradável de folhear é uma maneira ideal para transmitir as ideias e afirmações de um 

fotógrafo115 (2004: 4). Para o livro de fotografia tornar-se um artefacto editorial eficiente, a forma deve 

ser elaborada para corresponder à ideia concebida pelo autor - fotógrafo(s) e/ou editor(es). A tarefa 

principal de produzir um livro é manifestar na forma física uma visão abstracta na mente de alguém116 

(2013c), afirma Darius Himes. Deve, ainda, ser determinada pensando no público a que se destina. 

Sobre a eficiência no design, David Whitbread,117 investigador em design gráfico, escreve:

Se o design é usado de forma eficaz (o que poderia ser chamado bom design) ou ineficaz (mau design) 

depende de ti. A concepção eficaz é descrita como a organização de um material que comunica informação a 

uma pessoa seleccionada (a audiência ou receptor), utilizando a linguagem visual mais adequada a essa 

pessoa, a própria informação e a fonte de informação ou autor (o remetente). Ao trabalhar o design, estás 

a tentar dar ao projecto a sua estrutura lógica e, como consequência disso, a sua forma lógica 118 (2002: 2).

O autor de um livro de fotografia deve apresentar um conhecimento profundo da história ou do 

conceito que quer explorar, em que contexto é que está a ser produzido e em que será recebido. A rea-

lidade é que se trata da construção de uma narrativa e é necessário perceber os elementos a incluir ou 

excluir. David Campbell,119 crítico de storytelling visual, defende: na fotografia, a narrativa está relacio-

nada com a ideia de contexto. Não importa quão completa ou abrangente seja uma narrativa, ela será sempre 

o produto que inclui alguns elementos e exclui outros. Inclusão/exclusão é parte de tudo aquilo que a constru-

ção significa, mas saber o que é melhor incluído ou excluído exige uma compreensão do contexto120 (2010).

Para além disso, as questões relacionadas com os custos não devem ser excluídas, a produção 

de um livro de fotografia deve balancear entre aquilo que o autor imagina fazer e o que é exequível 

considerando o orçamento para a publicação. Todos nós na indústria editorial - desde artistas até editores 

Se menciono que a chave do sucesso do livro é o design e a tipografia, não é para denegrir as fotografias ou 
outros aspectos do volume, mas para dizer que a exuberância do design cria largamente a exuberância do livro. 
Gerry Badger, 2009
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e designers - sonhamos com o que os nossos livros poderiam ser e o que eles deveriam conter; temos então de 

chegar a um acordo com o que é ou não possível ou acessível121 (2013c), indica Darius Himes alertando para 

o factor financeiro. A realidade é que na actualidade, o crescente interesse pelo livro de fotografia fez 

crescer um interesse pela riqueza dos próprios acabamentos que elevam o custo de produção e o custo 

final dos livros — que poderiam nem ser necessários para a sua temática. Louis Porter,122 fotógrafo, 

escritor e colaborador da cooperativa do livro de artista ABC, explica: o nosso desejo de atomizar e fetichizar 

o medium é um resultado dos tempos em que vivemos, onde tudo deve ser visto como tendo valor 123 (2014). 

Em suma, e antes de iniciarmos a enumeração dos vários elementos gráficos que podem contri-

buir para o sucesso de um livro de fotografia, John Gossage124 afirma que o bom livro de fotografia 

possui quatro características essenciais: em primeiro lugar, deve conter um bom trabalho. Em segundo 

lugar, deve fazer com que o trabalho funcione como um mundo coeso dentro de si mesmo. Em terceiro lu-

gar, deve ter um design que complemente o assunto que está a ser tratado. E, finalmente, deve explorar um 

tema que constitui um interesse crescente125 (apud Himes, 2008: 162). O objectivo desta enumeração de 

elementos gráficos é entender de forma aprofundada várias partes do livro de fotografia para que 

possamos posteriormente, em Houve Gente, tomar decisões mais conscientes quanto ao objecto e à 

melhor forma de transmitir a mensagem.
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fig. 76
Componentes do livro, 2015
©  André Pimentel Santos

3.2.1.Componentes do livro

Para conseguir prosseguir com as opções gráficas necessárias na concepção de um livro de fotografia 

é necessário, por princípio, conhecer as diferentes componentes que o livro, enquanto objecto, possui. 

No esquema seguinte (fig.76), baseado na informação obtida a partir da infografia presente no livro 

Designing Books, de Jost Hochuli (1933) e Robin Kinross (1949), são apresentados os componentes.
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3.2.2. Elementos Gráficos

3.2.2.1. Formato

O formato é uma das principais características a reflectir aquando a concepção de um livro de foto-

grafia pois dita consequentemente outras partes essenciais como o layout ou o número de cadernos 

mais adequado, o material a ser seleccionado, o peso, que em conjunto influenciam o custo de pro-

dução final. Correspondendo à relação entre largura e altura do objecto, normalmente é definido 

por três tipos de categorias  —  retrato (orientação vertical — altura maior que largura),  paisagem 

(orientação horizontal — largura maior que altura) e quadrado (altura e largura iguais), apesar de 

poder ter dimensões diferentes.

fig. 77 
Mårten Lange 
The Mechanism
Mack, Londres, Maio 2017
220 x 280 mm
© Mack

fig. 78
Kenneth Graves
The Home Front
Mack, Londres, Setembro 2015
230 x 170 mm
© Mack

fig. 79
Sanna Kannisto
Fieldwork
Aperture, Nova Iorque, 2011
279 x 279 mm
© Aperture
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O designer deve considerar, desde o início da concepção de um livro de fotografia, a temática ou 

finalidade no qual este está a ser concebido. Dado que os diferentes tipos de formatos de um livro 

transmitem diferentes sensações, a função do designer é fazer uma escolha adequada do formato, que 

vá de encontro ao conteúdo e finalidades do livro de fotografia, como argumentava Jan Tschichold, 

tipógrafo e designer gráfico suíço, o formato de um livro é determinado pelo seu propósito126 (1991: 36), ou 

Andrew Haslam, igualmente tipógrafo, em termos práticos, escolher o formato do livro determina a forma 

do recipiente que contém as ideias do autor (apud Ferreira, 2014: 86). Como Massimo Vignelli,127 desig-

ner italiano, indicou: um livro com imagens quadradas será quadrado, um livro com imagens rectangulares 

será rectangular ou alongado, de acordo com a maneira mais apropriada para exibir o material. O conteúdo 

determina a forma - uma verdade básica também no design do livro128 (2010: 48).

Para além disso, o formato é uma das características que tem mais impacto numa das qualidades 

que no sub-capítulo 3.1. Conceitos do livro de fotografia (pág. 91) referimos, ou seja, o seu manuseio. 

duas constantes reinam sobre as proporções de um livro bem feito: a mão e o olho129 (1991: 36), indica Jan 

Tschichold, existem duas grandes categorias de livros: aqueles que colocamos numa mesa para um sério 

estudo, e aqueles que lemos enquanto nos inclinamos para trás numa cadeira, numa poltrona, ou enquanto 

viajamos de comboio130 (1991: 36). Assim, é necessário perceber se o livro está a ser projectado para ser 

observado, por exemplo, em cima da mesa, o que requer que o leitor esteja sentado. Ou, pelo contrá-

rio, que tenha uma dimensão mais pequena e que permita o transporte e a leitura em diversos locais 

como, por exemplo o comboio que Tschichold apontou. Sobre a experiência pessoal de leitura, Jörg 

Colberg afirma que: o meu espaço é limitado, então eu tendo a encontrar livros que são demasiado grandes, 

desconcertantes para dizer no mínimo. Também não gosto de livros que são tão espessos que é impossível olhar 

para eles, porque não é possível abri-los correctamente, e corre-se o risco de ficar esmagado131 (2010).

3.2.2.2. Organização da página /Layout: grelha e módulos

Na elaboração de um livro de fotografia é necessário ter em consideração a organização das fotogra-

fias e do texto, se este existir, numa página e na dupla página do livro. Para a composição das imagens 

nas páginas, o designer socorre-se muitas vezes de uma grelha de forma a organizar a informação 
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coerentemente. Como Vignelli defende: a grelha representa a estrutura básica do nosso design gráfico, 

ajuda a organizar o conteúdo, proporciona consistência, dá uma aparência ordenada, e projecta um nível de 

elegância intelectual que gostamos de expressar132 (2010: 40). A utilização de uma grelha resulta num 

layout mais funcional: ao ordenar as superfícies e espaços dentro do quadro duma grelha, o designer gráfico 

está favoravelmente colocado para dispor os seus textos, fotografias e diagramas segundo critérios objectivos e 

funcionais (1997: 13), indica Josef Müller-Brockmann.

O primeiro passo que o designer deve tomar é definir a margem. Seguidamente o número de 

colunas, que dependerá do tipo de conteúdo de que se trata e, posteriormente, a divisão do espaço 

horizontalmente, criando um certo número de módulos, de acordo com a necessidade do tipo de 

publicação — o segredo é encontrar o tipo de grelha adequado para o trabalho que se relaciona133 (Vignelli, 

2010: 40). Quando se trata de um livro de fotografia, Vignelli aconselha a construir a grelha de acor-

do com a proporção da maioria das imagens, de modo a reduzir o corte destas, mantendo um nível 

de integridade mais elevado (2010). O espaço branco reservado no layout é também importante pois 

só com este a narrativa consegue respirar: é o espaço em branco que faz o layout brilhar. Maus layouts 

não têm espaço para respirar - cada pequena parte do espaço é coberta por uma cacofonia de tamanhos de 

tipografia, imagens e títulos gritando134 (2010: 81), defende Massimo Vignelli.

3.2.2.3. Sequência / Narrativa

Como podemos analisar no capítulo anterior uma das características mais importantes num livro de 

fotografia é o seu poder narrativo, a forma como a fotografia e o texto, se existir, são sequenciados. 

Como David Campbell explica, a narrativa relata eventos que estão ligados (2010). No entanto, 

pensar a narrativa vai muito além da reflexão sobre como os eventos se conectam pois, como este 

descreve, esta ligação é construída, os eventos não estão à espera de serem descobertos, o evento não 

é o que acontece. O evento é o que pode ser narrado135 (apud Campbell, 2010) refere o antropologista 

Allen Feldman. Campbell concluí então que uma narrativa constrói os próprios eventos que relaciona136 

(2010). Opinião partilhada também por Gerry Badger, muitas vezes o acto de fazer a sequência em si é 

o acto, não de moldar a história, mas realmente criá-la137 (apud Golaz, 2013:10). 
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Anne Golaz apresentou um exercício de reflexão interessante na sua dissertação de mestrado 

Photobooks and Narratives (2013), ao classificar seis tipos de narrativa que decidimos invocar de forma 

resumida no nosso processo de investigação: narrativa linear, fracturada, anti-narrativa, diarística ou 

autobiográfica, experimental, meta-narrativa.

Para a fotógrafa, a narrativa linear, uma das mais utilizadas, apresenta um sentido de fluxo cons-

tante, linear e contínuo de direcção. O leitor não acaba perdido pois a sequência é composta por 

um tipo de fotografias similares, com um formato repetitivo, um layout fixo e um posicionamento 

constante das imagens nas páginas. The Americans (1ª ed. 1958), de Robert Frank, é um dos livros que 

escolhe para exemplificar este tipo de narração (fig. 80, 81 e 82). 

Na narrativa fracturada o livro segue uma storyline precisa, o leitor é conduzido pelo narrador, 

no entanto o ritmo da história muda constantemente havendo paragens, hesitações, acelerações ou 

mesmo desacelerações. Golaz deu como exemplo o livro Redheaded Peckerwood (2013) de Christian 

Patterson (fig. 83 à 88). A storyline do livro segue a fuga de Charles Starkweather e Caril Ann Fugate 

desde Nebrasca até Wyoming, região onde foram presos. No entanto, o fotógrafo quebra e reconstrói 

intencionalmente a trajectória para criar uma narrativa confusa que não ilustre literalmente a situação. 

Para isso, utiliza materiais de natureza diversa como fotografias de vários géneros, documentos, imagens 

de arquivo, mapas; engloba ainda uma variedade de formatos e de pequenas inserções de textos.

Por outro lado, Anne Golaz defende que há um tipo de narrativa cujo objectivo principal é não 

contar uma história, à qual classificou de anti-narrativa. Golaz defende que existe uma estrutura 

narrativa no entanto há um desejo deliberado de esta não contar nenhuma história mas sim pro-

porcionar uma experiência confusa e isso sim, ser eventualmente a história. Um dos exemplos que 

refere é o livro de fotografia Vanilla Partner (2012) de Torjørn Rødland (fig. 89 à 93). Apesar de ser 

difícil decifrar a história os temas principais que o livro aborda são bastante evidentes: materialidade 

do corpo, representações sexuais recorrentes, estranheza acompanhada com imagens ligeiramente 

desconfortáveis mas esteticamente apelativas. Diz Golaz que o objectivo talvez seja provocar o desejo 

de perturbar, de criar um sentimento de confusão bastante agradável, permitir ao leitor perder-se na sua 

própria experiência, traçar marcas ao invés de sugerir respostas138 (2013: 58).



fig. 80, 81 e 82
Robert Frank
The Americans
Steidl / National Gallery of Art, 
Göttingen, Maio 2008
209 x 184 mm 
© Photo-eye

fig. 83, 84, 85, 86, 87, 88
Christian Patterson
Redheaded Peckerwood
Mackbooks, Londres, Janeiro 2013
190 x 240 mm mm 
© Mackbooks



fig. 89, 90, 91, 92 e 93
Torjørn Rødland
Vanilla Partner
Mackbooks, Londres, Outubro 2012
215 x 255 mm mm 
© Mackbooks

fig. 94, 95, 96, 97 e 98
Jim Goldberg
Raised by Wolves
Scalo Publishers, October 1995
391 x 234 mm mm 
© Jim Goldberg/Magnum 
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A narrativa diarística ou autobiográfica, reflecte Anne Golaz, é guiada por uma abordagem 

autobiográfica ou diarística; envolve ainda o narrador (fotógrafo ou autor, que pode ou não estar 

representado nas fotografias) directamente como uma personagem da história. Este tipo de narrativas 

incluem elementos da vida íntima como fotografias de família, desenhos, cartas, notas escritas à 

mão — o que esteticamente, defende Golaz, dá um tom íntimo e verdadeiro à história. Um desses 

exemplos é Raised by Wolves (1995) de Jim Goldberg, onde o fotógrafo não entra nas fotografias 

mas é muito próximo dos adolescentes que está a retratar; acaba por incluir polaroids, comentários 

escritos à mão pelos adolescentes sobre a visão que têm da vida ou das suas experiências, entrevistas 

entre outros (fig. 94 à 98).

A narrativa experimental está mais ligada à materialidade do livro, explica Anne Golaz. Acom-

panhando o actual fetichismo do livro de fotografia e as suas propriedades enquanto objecto físico 

surgem livros que são experimentais nesta matéria: dão importância à forma física do livro junta-

mente com o desenvolvimento consistente de um conceito e das propriedades do design, defende a 

fotógrafa. A head with wings (2011) de Anouk Kuithof é um dos exemplos que aponta (fig. 99 à 103). 

Combinando texto e fotografia num design complexo, o livro de fotografia conta a história de um 

sujeito principal num mundo surrealista construído através de colagens e folhas desdobráveis.

Por fim, são meta narrativas, defende Golaz, as narrativas que visam apresentar ao leitor o seu 

processo de construção e o seu funcionamento. E, neste caso, evidencia o livro de fotografia La 

Montagne Dorée (2013) de Myriam Ziehli. Na auto-publicação de Ziehli ela apresenta uma história 

desconstruindo-a. No início do livro é apresentada a história, e a partir daí até ao fim esta é visual-

mente decomposta em possíveis elementos como rochas ou floresta, personagens como os cidadãos: 

pastores, as ovelhas, a cabra; e os cenários (fig. 104 à 108). Golaz considera que La Montagne Dorée 

como uma abordagem narrativa de trás para a frente, articulando as relações e diferenças entre a 

história principal e a variedade de possibilidades narrativas, nas quais a imaginação e leitura do leitor 

são importantes do processo de construção narrativo.

     Anne Golaz termina a sua reflexão considerando que talvez a forma de julgar o verdadeiro carácter 

de qualquer livro de fotografia é pensar na posição do leitor: qual o papel, qual o espaço que foi propor-

cionado ao leitor para imaginar e adquirir o controlo da narrativa? 139 (2013: 82). 



fig. 99, 100, 101, 102 e 103
Anouk Kuithof
A head with wings
Little Brown Mushroom Books, Saint 
Paul, Outubro 2011
169 x 200 mm mm 
© Anouk Kuithof 

fig. 104, 105, 106, 107 e 108
Myriam Ziehli
La Montagne Dorée
Self-published 2013
© Anne Golaz
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Para o presente projeto de investigação teórico-prático este tipo de classificação foi importante na 

medida que nos permitiu tomar conhecimento de diferentes formas de organizar e sequenciar a in-

formação, de forma consciente de acordo com o propósito da publicação editorial, pensando no papel 

do leitor na construção narrativa e na interpretação de um livro de fotografia.

3.3.5. Tipografia

A tipografia, como descreve o tipógrafo e designer americano Robert Bringhurst, é o ofício que dá 

forma visível e durável – e portanto existência independente – à linguagem humana (2008:17), é o meio 

pelo qual uma ideia é escrita e dada forma visual 140 (2006: 12), afirmam os designers Gavin Ambrose e 

Paul Harris. A tipografia aglomera em si este duplo sentido de comunicação - o significado da letra/

palavra que representa mas também a forma desenhada de cada tipo: elas significam o que são e o que 

dizem. A tipografia é a arte e o ofício de lidar com essas unidades de informação de duplo significado. O bom 

tipógrafo trabalha com elas de modo inteligente, coerente, sensível (Bringhurst, 2005: 29).

Dado a importância visual deste elemento gráfico a escolha tipográfica num projecto editorial 

torna-se uma das questões centrais a serem debatidas. A tipografia existe para honrar o seu conteúdo 

(2005:23), defende Robert Bringhurst no seu livro Elementos do Estilo Tipográfico (2005), e aponta de 

forma resumida os serviços que esta deveria prestar ao leitor:

• convidá-lo à leitura;
• revelar o teor e significado do texto;
• tornar clara a estrutura e a ordem do texto;
• conectar o texto a outros elementos existentes;
• induzir a um estado de repouso energético, que é a condição ideal da leitura. (2005:31)

Na selecção de um ou mais estilos tipográficos para uma publicação é necessário ter em atenção 

não só a legibilidade da tipografia, adequada ao tipo de leitura que é requerida (leitura titular ou 
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leitura de texto), mas também à organização de informação que é pretendida – se se trata de um 

título, subtítulo, texto, legenda, nota, entre outros. Só se consegue este resultado percebendo que, para 

além da selecção de uma ou mais fontes tipográficas, o designer deve ter em consideração a forma 

como a tipografia será aplicada na página; o tamanho de letra e a cor do tipo, o kerning e o tracking, o 

alinhamento do texto e a entrelinha e, o próprio papel onde o livro será impresso (Ferreira, 2014: 88-89). 

      É necessário balancear a quantidade de espaço branco reservado na composição gráfica quando 

falamos em tipografia, é realmente o branco que faz o preto cantar. O branco, na tipografia, é o que é o espaço 

na Arquitetura. É a articulação do espaço que dá à Arquitetura o tom perfeito141 (2010: 72) defende Massimo 

Vignelli. Na mesma página impressa deve-se reflectir sobre a relação ente os tamanhos de tipos, para 

Vignelli deve-se utilizar no máximo dois tamanhos, sendo que para diferenciar diferentes partes do 

texto pode-se utilizar bold, light, roman ou itálico, o mínimo possível. O peso dos tipos também deve 

ser utilizado de forma consciente, algumas pessoas que falam alto, e tendem a gritar tentando persuadi-lo, 

adoram aumentar o tamanho e o peso do tipo para tornar a mensagem mais impactante. Isso é exatamente o que 

eu considero vulgaridade intelectual - algo que tentamos evitar. Num mundo onde toda a gente grita, o silêncio 

é perceptível. O espaço em branco fornece o silêncio. Essa é a essência da nossa tipografia 142 (Vignelli, 2010: 72).

fig. 109
Anders Petersen
SOHO
Mack and The Photographers’ 
Gallery, Londres, Maio 2012
242 x 318 mm
© Mack 

fig. 110
Kenneth Graves
The Home Front
Mack, Londres, 
Setembro 2015
230 x 170 mm
© Mack
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Nos livros de fotografia a tipografia usualmente é utilizada em títulos, legendas, fichas técnicas e 

muitas vezes na capa. Muitas capas de livros de fotografia são exclusivamente tipográficas, pelo que se trata 

de um elemento do design com tradição e relevância neste âmbito (2014: 91), afirma a investigadora Filipa 

Ferreira. Na capa, a utilização deste elemento pode contribuir para anunciar o assunto que o livro 

aborda, e também criar a curiosidade no leitor de abrir o livro para procurar conhecer o seu conteúdo, 

utilizando desde tipografias caligráficas como em SOHO (2012) de Anders Petersen (fig.109), a seri-

fadas como Holy Bible (2015) de Oliver Chanarin e Adam Broomberg (fig.110), não serifadas como 

vimos no livro Vanilla Partner de Torjørn Rødland (fig.89 pág.106), entre outras.

3.3.6 Produção Gráfica 

A fase de produção gráfica corresponde ao período final no desenvolvimento de um livro. É nesta 

etapa que se define o tipo de papel no qual o projecto será impresso, o processo de impressão, a 

encadernação, os acabamentos, e a existência ou não de elementos externos ao próprio objecto livro 

(como suportes ou caixas) entre outras decisões. Aspectos técnicos, formais e sensoriais (como o tacto) estão 

envolvidos nesta fase (2014: 97), afirma a investigadora Filipa Ferreira na sua dissertação de mestrado 

Synapse: o contributo do design editorial no processo de criação do livro de fotografia contemporâneo (2014).

Apesar de constituir a fase final de produção de um livro, as escolhas devem ser planeadas logo 

desde o início do projecto, ao mesmo tempo que se equacionam elementos gráficos que vimos ante-

riormente — o formato, o layout/organização da página, a sequência e a tipografia. Para além disso, os 

factores económicos são de extrema importância, identificar um orçamento e o número de exemplares, 

ajuda o designer a seleccionar o tipo de material e o processo de impressão e encadernação do livro.
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3.3.7.1 Papel

O papel é uma das características mais importantes no livro de fotografia pois desperta sentidos 

como o toque ou o cheiro, para além, dependendo das suas características, da sua influência no resul-

tado final da impressão: as cores, o peso e o custo.

Os papéis são divididos geralmente em três grandes categorias: os revestidos (couché/coated), os 

não revestidos (fine papers/uncoated) e os reciclados, todos provém de fibras vegetais, geralmente de 

madeira, primárias nos dois primeiros casos e secundárias no último caso (Ferreira, 2014: 98) — as fibras 

de madeira podem ser divididas em fibras moles de árvores como o pinheiro, ou fibras duras de árvores como a 

faia, o carvalho ou o eucalipto. As fibras moles são mais longas e resultam num papel mais forte e as fibras duras 

são mais curtas e resultam num papel com mais opacidade e boa espessura (…) Para além da madeira, outra 

matéria-prima é o próprio papel, que é posteriormente reciclado (2004: 108), explica Conceição Barbosa. 

Para além das três categorias gerais descritas acima, os vários tipos de papéis possuem características 

específicas que descrevem as diferentes composições físicas que possuem: a gramagem, a resistência, a 

absorção, a cor, a opacidade, o brilho e o revestimento.

A gramagem corresponde ao peso do papel por cada metro quadrado (g/m2). A gramagem de 

um tipo de papel não deve ser confundida com a espessura deste. Influencia o peso final do livro, 

o próprio contacto que o leitor tem com a publicação, desde o toque ao folhear, bem como o custo 

de produção. Podemos referir-nos a um determinado papel, pelo seu nome mas em pedidos de orçamento 

é fundamental a referência à sua gramagem – por exemplo couché mate 120 grs/m2 (Ferreira, 2014: 98). 

Se o papel tiver uma gramagem maior será um papel mais encorpado, para além disso influencia, 

juntamente com outras características, a opacidade. A resistência do papel é formada pela ligação 

entre fibras que formam a pasta de papel (Ferreira, 2014). Apesar de ser mais importante noutro 

tipo de produtos gráficos, nos livros influencia quando pensamos por exemplo nas dobras que são 

necessárias efectuar no processo de encadernação ou no seu próprio manuseamento.

A opacidade do papel é visualizada essencialmente pela transparência deste. Quanto mais 

transparente for um papel, mais revelará a imagem impressa no verso, e consequentemente o inverso. 

Como André Santos indica: a opacidade pode ser usada de acordo com o objectivo do designer e do fotógrafo, 

uma vez que permite vários tipos de abordagem à leitura e visualização, através da gramagem consegue-se 
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sugerir o conteúdo da página seguinte, ou optar pela total opacidade de uma página para outra (2015: 230-

231). Esta característica do papel resulta do tipo de fibra utilizado no fabrico do papel, bem como da 

sua gramagem, espessura e revestimento.

O brilho do papel resulta de um revestimento que é dado na superfície do papel e que pode 

ser de alto-brilho, brilho, semi-mate ou mate (Santos, 2015). Dado que a quantidade de luz que 

o papel reflecte afecta o contraste e o brilho da imagem impressa, esta é uma das características a 

ter consideração na produção de um livro de fotografia, porque influencia de forma significativa a 

forma como as fotografias são visualizadas. Os papéis couchet/coated são geralmente os mais utilizados 

na impressão fotográfica pois oferecem uma boa definição de imagem — uma paleta de cor mais 

fidedigna — e pelo facto de não serem muito absorventes permitem uma secagem mais rápida 

tornando-se, também, mais fáceis de imprimir (Ferreira, 2014: 99).

O revestimento é um acabamento que se dá ao papel que ao mesmo tempo que aumenta a 

opacidade acrescenta suavidade ao toque do papel, o que resulta numa melhor absorção da tinta e 

realce do brilho (Ferreira, 2014: 100). André Santos explica que: o revestimento é aplicado durante o 

processo de fabrico do papel por um composto, ou polímero, para conferir certas qualidades ao próprio papel, 

incluindo peso, brilho na superfície, suavidade ou redução da absorção da tinta (2015: 231). Acaba por ser 

identificado tanto pelo olhar como pelo toque no papel. 

A absorção, tal como o nome indica, é definida pela capacidade do papel absorver líquidos, o que 

influencia a forma como a tinta irá expandir-se e fixar-se na superfície do papel. Apesar de todos os 

papéis terem um grau de absorção, é necessário perceber o seu tratamento, dependendo se tem ou não 

revestimento, isso reduz ou aumenta a absorção de tinta prospectivamente. Nos papéis absorventes 

a definição de imagem é menor pois como a tinta se expande excessivamente, a lineatura é menor 

o que retira os meios-tons da imagem (Santos, 2015: 231). Na escolha do papel outra característica 

relevante é a cor. Apesar da maioria dos papéis serem de cor branca, possuem tonalidades ligeiramente 

diferentes que resultam em conotações de branco natural, branco-neve, branco-glaciar, havendo 

também diferentes cores como cinza, pérola, ou mesmo azul e vermelho, entre outras, que podem 

adequar-se aos diferentes projectos gráficos mediante o objectivo final. No livro de fotografia, como 

é procurada uma reprodução mais fiel das fotografias originais, a cor mais procurada é o branco.
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Em resumo, quando se selecciona o papel para um livro de fotografia, a escolha tem que ser bem 

ponderada. Tem de se considerar que o papel, através das suas características, comunica por si só 

enquanto objecto, e será o meio pelo qual será comunicado ao leitor as fotografias. É necessário per-

ceber se as suas características — cor, toque, acabamento (mate ou brilho), a forma como a fotografia 

se fixa no papel, a opacidade, etc. — adaptam-se ao conceito e ao artefacto editorial que é proposto 

construir, considerando os custos, o desgaste e a técnica de impressão. Salientamos, ainda, que vários 

livros de fotografia foram construídos basados na opção de utilização de diferentes tipos de papéis 

no miolo, reforçando-os a nível conceptual. Ao mesmo tempo, essa quebra no livro pode ser definida 

como um utensílio que surpreende o leitor.

3.3.7.2 Técnicas de Impressão

Um dos principais factores para a disseminação do livro de fotografia na contemporaneidade deve-se 

aos progressos nos processos de impressão. André Pimentel Santos na sua dissertação Contributos 

para a Compreensão dos Meios de Produção Gráfica em Livros de Fotografia (2015), identifica as várias 

técnicas de impressão que foram utilizadas desde o início do livro de fotografia até à actualidade. 

Na era do seu aparecimento, o livro de fotografia foi desenvolvido através dos primeiros métodos 

de produção: processos com prata, processos sem prata e, mais tarde, processos com tinta. Já num 

tempo de mudança surgiram novas plataformas de produção gráfica para o livro de fotografia onde 

se engloba, para além dos processos de rotogravura e litografia Offset, as técnicas Offset duotone, Offset 

tritone e Offset a cores. Para o autor: ao longo do séc. XIX desenvolveram-se técnicas de produção destina-

das à produção em massa e de baixo custo, como o meio-tom e mais tarde o offset. Destinando-se, portanto, 

especialmente à produção de jornais, revistas, catálogos e, claro, ao livro de fotografia (2015: 193).

Por fim, actualmente, graças ao progresso tecnológico, o livro de fotografia na contemporaneidade 

desenvolve-se através dos processos de produção digitais, dos quais Santos destaca a impressão a laser e a 

impressão a jacto de tinta. Por estas três fases de produção do livro de fotografia André Santos constatou 

que à medida que as técnicas de impressão se desenvolveram o custo de produção também foi diminuindo. 
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Actualmente a impressão offset e a impressão digital convivem e é necessário entender em que casos 

se deve utilizar uma e outra. Se por um lado a impressão offset acarreta custos de produção eleva-

dos pois depende da criação de fotolitos e de testes de pré-impressão que garantam o controlo de 

qualidade de impressão, a impressão digital elimina passos do processo de impressão offset, como a 

criação de fotolitos, aplicando a tinta numa simples passagem do cartucho (Santos, 2015: 194-195).

Santos explica que quando se trata de um baixo número de tiragens a impressão digital torna-

-se mais rentável, em casos contrários — grandes tiragens associadas normalmente a produções 

superiores a quinhentos exemplares — é mais indicado o processo offset. A criação de fotólitos é 

extremamente dispendiosa, no entanto garante um grande número de impressões do plano gravado 

no fotólito, tornando-o mais rentável, e garante ainda que todos os exemplares da tiragem sejam 

iguais, consideração esperada numa grande tiragem (2015: 195-196). No caso dos processos digitais 

a imagem é recarregada no cilindro ou cartucho a cada impressão, o que não garante tanta exactidão e 

semelhança como o offset. Santos ressalta que esta especificidade do processo digital é uma limitação 

no caso das grandes tiragens, daí que a impressão digital esteja associada a pequenas tiragens. Con-

tudo, e como refere, em publicações de menor tiragem, esta característica possibilita uma personalização das 

próprias edições, um fenómeno cada vez mais comum (Santos, 2015: 196).

3.3.7.3 Acabamentos 

Depois de finalizado o trabalho impresso segue-se a fase final de acabamentos. Estes, englobam uma 

série de diferentes processos que servem diferentes propósitos: corte, dobras e vincos, encadernação 

e coser, verniz e plastificação, cunho ou relevo, estampagem e termo-estampagem, e encadernação. 

Cabe ao designer escolher o tipo de acabamento que, de forma coerente e adequada, irá beneficiar o 

livro que está a desenvolver. 

No livro podem ser utilizados dois tipos de corte, com guilhotina ou cortante especial. Quan-

do falamos em corte simples, como os excedentes identificados pelas marcas de corte (crop marks), 

utilizamos a guilhotina. Já os cortantes especiais são utilizados, tal como o nome indica, para fazer 

um corte especial no livro, será necessário fazer um molde específico chamado cortante. A este mol-
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de chama-se cortante e é feito numa base de madeira na qual o desenho do corte é feito a laser e depois 

preenchido com lâminas finas que cortam o papel quando pressionado. Se, para além do corte, existirem 

dobras, em vez de terminar em lâmina, o metal tem um acabamento arredondado para não cortar o pa-

pel (Barbosa, 2004: 125). André Santos refere ainda: para pequenas tiragens pode, também, ser usado 

o corte a laser, com a desvantagem de que este corte utiliza calor e pode deixar marcas de queimadura no 

papel (2015: 239). Esta opção surgiu para tornar mais acessível o acabamento em pequenas tiragens.

As dobras e os vincos são processos que organizam as páginas impressas para serem posterior-

mente cosidas. As folhas impressas, também denominadas de planos de impressão, são impostas em 

cadernos de 8, 16 ou 32 páginas (imposição standard de algumas gráficas). As folhas começam por ser 

vincadas, e só depois organizadas em cadernos ordenados, para serem posteriormente cosidas. Refe-

rimos, ainda, que há a possibilidade de adicionar folhas de papel dobradas ao livro, que formam uma 

página desdobrável e esconde uma imagem. Como refere Filipa Ferreira: esta técnica proporciona um 

espaço escondido para uma outra imagem que, através da sua manipulação, surpreende o leitor e introduz 

dinamismo e ludicidade ao livro, podendo enriquecer ou complexificar a experiência do seu manuseio (2014: 

103). Existe ainda a possibilidade de adicionar elementos externos às páginas do livro, ou seja, ao 

miolo, que também permite a produção de um efeito dinâmico. 

Depois dos vincos e das dobras, dependendo do tipo de encadernação escolhida, segue-se o pro-

cesso de coser o livro. Basicamente, os cadernos são ordenados e cosidos, normalmente a linha, porque 

oferece mais maleabilidade e resistência ao objecto e, posteriormente, colados à lombada. Os livros 

podem não só ser cosidos a linha como a arame. Conceição Barbosa refere: coser a arame é o acabamen-

to mais simples, mais rápido e mais económico, enquanto coser à linha é um acabamento com mais qualidade, 

mas mais demorado e também mais caro. Os cadernos cosidos à linha são posteriormente colados à lombada. É 

o acabamento que garante mais durabilidade e o ideal para livros de qualidade, com capa dura (2004: 127).

A encadernação de um livro é o acabamento pelo qual o miolo e a capa se juntam formando 

um artefacto editorial. Dependendo de características como o número de cadernos, peso do papel e 

orçamento disponível, existem vários tipos de encadernação que vão desde a utilização de agrafos à 

capa mole ou semi-rígida, capa dura, à encadernação com lombada à vista, em espiral, harmónica ou 

concertina, até à encadernação japonesa. Quando se trata de publicações com poucas páginas, que 
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muitas das vezes formam apenas um único caderno, como brochuras ou fotozines, a encadernação 

por agrafo pode ser uma escolha viável pois é uma opção mais barata, simples e rápida de executar 

e que consegue fixar bem um trabalho editorial desse género. Já noutro tipo de trabalhos editoriais, 

com um número de páginas superiores a pequenas brochuras, surge a opção da utilização de capa 

mole ou semi-rígida. O miolo do livro é previamente cosido ou agrafado e posteriormente colado à 

capa, que normalmente é feita através de materiais mais resistentes que o miolo ou cartolina. 

       A encadernação preferencialmente escolhida para os livros de fotografia é a de capa dura. Para além 

de conferir valor estético, formal e comercial, que uma encadernação em capa mole ou semí-rígida não 

oferece, é mais resistente, ou seja, permite uma maior manipulação do objecto livro. A capa dura consiste 

numa base de três cartões — um cartão frontal, um no verso e outro na lombada – sobre os quais é colada uma 

sobrecapa impressa, de tecido, couro ou papel, que reveste o cartão (normalmente prensado). Os cadernos do mio-

lo são cosidos e, para os aglutinar à capa é utilizado um papel de guarda (2014: 106), afirma Filipa Ferreira.

Um outro tipo de encadernação que tem sido procurado é o da lombada à vista. Neste tipo de en-

cadernação pode ser utilizada tanto capa dura como semi-rígida, a sua principal característica é não 

ter lombada exterior o que permite a visualização dos cadernos cosidos. Este tipo de encadernação, 

tal como a encadernação em espiral, permite uma abertura plana das páginas, facilitando a visualiza-

ção de fotografias que ocupam dupla página. 

Para além dos tipos de encadernação que vimos anteriormente, existem três tipos de encader-

nação que pelas suas especificidades são menos utilizados quando falamos em livros de fotografia: a 

encadernação em espiral, em harmónio ou concertina, e a japonesa. 

A encadernação em espiral é utilizada sobretudo em agendas ou cadernos. Porque a opção por 

lombada em espiral — metálica, plástica e/ou metalizada plasticizada — interfere directamente na 

leitura das fotografias ou texto. Apesar de, e como referido anteriormente, potenciar a abertura plana 

das páginas, o designer quando estiver a paginar deve ter em consideração o tamanho da espiral, 

para poder posicionar as fotografias sem perturbar a sua leitura. Uma vantagem deste tipo de en-

cadernação é que potencia a utilização de diferentes papéis já que a impressão é página a página. A 

encadernação em harmónio ou concertina, como descreve Filipa Ferreira: consiste basicamente num 

plano de impressão contínuo (folha de papel por cortar, apenas vincada) que mantém ligada cada dupla 
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página à seguinte. Pode ser uma solução muito interessante, em termos de abertura de livro e consequente 

leitura da imagem em dupla página (2014: 108). A encadernação japonesa, tal como o nome indica 

deriva de técnicas de encadernação japonesas. Como a encadernação espiral, utiliza folhas soltas e 

liga-as manualmente através de uma linha, com recurso a uma agulha. Acaba por não ser muito usada 

na encadernação de livros de fotografia porque apresenta duas desvantagens: a redução da margem 

interna do livro e o pouco ângulo de abertura das páginas.

O verniz e a plastificação são acabamentos utilizados muitas das vezes para proteger os livros de 

sujidades, oferecendo mais resistência ao desgaste em termos de utilização do objecto. A plastifica-

ção é aplicada na totalidade da superfície e, na maioria das vezes, nas capas. O verniz, para além de 

poder ser aplicado na totalidade da superfície, tal como o plástico, pode ser ainda aplicado em zonas 

específicas, denominando-se verniz de reserva nestes casos. Assim, pode ser utilizado também como 

elemento decorativo que pretende destacar um elemento de uma capa, por exemplo, o título. E quan-

do aplicado na totalidade do livro é utilizada em livros de fotografia para a protecção da tinta impressa 

na zona da fotografia, impedindo assim que a sua pigmentação expanda para o espaço branco ou que, com o 

uso, acumule sujidade e marcas (2014: 104), avança Filipa Ferreira.

Um dos acabamentos que também permite destacar elementos da capa é o cunho ou relevo. Este 

acabamento consiste na gravação de elementos sobre uma superfície — através de um processo de 

pressão de uma gravura metálica sobre a superfície — conferindo um efeito tridimensional de pro-

fundidade que se destaca pelo toque — podemos falar em alto relevo quando a imagem se eleva acima do 

papel e baixo relevo quando desce abaixo do papel (2004: 128) explica Conceição Barbosa, e continua a 

investigadora: em ambos os casos, a imagem à qual se pretende dar relevo é moldada em metal, uma gravura, 

de forma a que quando pressionado no papel resulte na sua distorção, dando um efeito tridimensional (2004: 

128). Caso o cunho seja feito sem tinta, a sua denominação é relevo seco ou a relevo a branco — técnica 

mais simples de se realizar ao contrário de quando se tenta acertar o relevo com uma imagem impressa.

Um outro recurso que o designer dispõe para destacar elementos numa capa é a estampagem 

a quente ou termo-estampagem. Tal como no processo de cunho ou relevo, é necessário criar uma 

gravura metálica, ainda que mais fina para evitar a distorção no papel. O motivo constante na gra-

vura passa para a superfície através do calor e pressão exercido sem ambos, havendo uma espécie de 
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decalque (Ferreira, 2014). Conceição Barbosa explica: pode-se combinar o relevo a seco com a estampagem 

a quente. Existe uma grande variedade de cores para a estampagem a quente. As mais utilizadas são cores 

metálicas, por serem as mais brilhantes, mas também existem cores opacas e de aspecto mate, pálido, holográ-

ficas ou com texturas (2004: 129). 

3.3.7. Componentes externos ao livro

Anteriormente abordamos questões relacionadas com a importância do manuseio do livro de foto-

grafia, bem como do seu valor comercial na contemporaneidade. A realidade é que, como estamos na 

tão apelidada época do ouro para o livro de fotografia, com o crescimento desta oferta parece, de certa 

forma, que as edições limitadas ou especiais se tornaram um elemento de superior desejo. 

     Uma das maneiras de acrescentar, tanto valor comercial como desejo pelo livro de fotografia, é uti-

lizar componentes externas, e que podem abranger sobrecapas, caixas, gavetas, embalagens especiais, 

introdução de objetos extra como fotografias ou fascículos soltos, como esclarece Filipa Ferreira: este 

tipo de configurações advêm de uma abordagem mais exploratória do formato e, acima de tudo, de uma neces-

sidade de recriar o próprio suporte, numa época em que a tactilidade e manuseio do formato impresso é levada 

ao limite pelos seus criativos, certos de que é um valor acrescido face aos interfaces digitais (2014: 110). 



fig. 111 e 112
Sebastião Salgado
Génesis
Taschen, 2013
468 x 700 mm
© Taschen
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3.3. Elaboração da maqueta do livro de fotografia Houve Gente

Parte da componente prática do presente projecto de investigação consistiu na elaboração de uma 

maqueta final de um livro de fotografia. Este artefacto editorial resulta de uma reflexão prática dos 

conceitos teóricos abordados nos sub-capítulos anteriores. E, estando inserido no âmbito da área de 

investigação do curso de mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais, tem como objectivo ser 

uma resposta do design editorial a um problema existente.

Em Houve Gente o objectivo é construir um artefacto editorial, um livro de fotografia que con-

tribua para a valorização dos antigos funcionários das Fábricas Sampaio e Oliveira Ferreira e para a 

construção e preservação da memória futura dessa comunidade. A literacia visual integra o processo de 

construção da memória futura, podendo ser um exercício pluridisciplinar capaz de preservar e retratar ideias, 

imagens ou conhecimentos, para os lembrar posteriormente (Rangel, 2009:37). E, desenvolve, Rangel: 

Esta construção da memória futura deverá ser, deste modo, uma composição/narrativa documental de pala-

vras e imagens, que não sejam apenas testemunho inevitável da herança histórica, mas uma narrativa que 

possa servir para o entendimento criativo dessa herança histórica: permitindo compreender o passado para ter 

uma leitura do presente e ser capaz de fundamentar uma perspectiva para o futuro (2009: 37). 

O formato livro de fotografia foi aquele que nomeamos para a construção da narrativa, ou seja, 

não queríamos fazer uma recolha de testemunhos e fotografias com o intuito de fazer um arquivo, 

queríamos sim desenvolver um projecto narrativo socialmente consciente e coeso.

No presente sub-capítulo serão expostas as opções conceptuais e práticas realizadas no proces-

so de elaboração da maqueta final do livro de fotografia Houve Gente. Embora, esta resulte de um 

trabalho empírico, baseado maioritariamente por processos de experimentação de tentativa e erro, 

com vários ajustamentos que não seriam possíveis de outra forma, sintetizamos algumas das etapas 

da metodologia utilizada, ressaltando, no entanto, que muitas das opções foram tomadas ao mesmo 

tempo e não pela ordem que serão descritas:

 — Reflexão sobre o conceito e o conteúdo editorial que o livro deve abranger: quais as fotografias a seleccionar 

e quais os critérios a ter em consideração?

— Decisões relativas aos elementos editoriais: Qual o formato do livro? Que grelha e layout utilizar? Como 

as imagens poderão ser sequenciadas? Que tipografia usar?

Vivemos de histórias. É o princípio pelo qual organizamos a nossa experiência e assim deduzimos o nosso senso 
de quem somos. Estamos num fluxo incessante de tempo e eventos e pessoas, e para dar sentido ao que se passa, 
colocamos um começo e um fim para uma determinada coisa, retiramos coisas fora e acentuamos outras e, dessa 
forma, quebramos o fluxo ininterrupto em histórias, porque essa é a única forma com que podemos atribuir-lhes 
significado.143  Tobias Wolff, 2012
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— Decisões relativas à produção gráfica: Qual o sistema de impressão mais adequado para a impressão da 

maquete? Em que gráfica imprimir? Qual o tipo de papel mais adequado para o projecto? Que tipo de enca-

dernação será a mais adequada? Necessita de acabamentos ou componentes externos ao livro? Se sim quais?

Conceito e conteúdo editorial 

No caso específico de Houve Gente considerámos que foi positivo estar definido desde o início qual 

seria o tema a desenvolver. Como Martin Parr e Gerry Badger indicaram: o livro de fotografia tem um 

tema particular - um tema específico. Esse tema pode ser tão amplo quanto o universo (...) ou tão restrito 

como close-ups de ondas de terra solidificadas (...) mas o tema será geralmente claro, se não imediatamente 

óbvio144 (2004:7). Este ponto de partida fez com que a reflexão em torno do conceito e conteúdo edi-

torial fosse estruturada essencialmente tendo em consideração a comunidade que o livro de fotogra-

fia pretende retratar. Assim, pensámos desenvolver um artefacto editorial que fosse consistente, sim-

ples e sóbrio, tanto ao nível de conteúdo editorial como de elementos editoriais e produção gráfica.

Inicialmente decidimos que o livro de fotografia integraria retratos e entrevistas dos antigos funcio-

nários, bem como fotografias tiradas às antigas instalações da Fábrica Sampaio Ferreira.

Durante a recolha dos retratos, explicada no sub-capítulo 2.4. (pág. 71), é possível perceber que as 

decisões de como tirar fotografias em diferentes planos para cada um dos antigos funcionários tinha 

em vista a sua aplicação em contexto editorial, aumentando a possibilidade de ter mais soluções de 

layout para elaborar um ritmo editorial do livro de fotografia interessante. E, apesar das fotografias 

serem tiradas em espaços diferenciados, a escolha de enquadramentos que colocassem as pessoas 

próximas das janelas, bem como a edição a preto e branco, trazem de certa forma uma unidade que 

também era pretendida no trabalho editorial: cada um deles é um indivíduo com uma personalidade 

e um espaço próprio, no entanto todos eles têm algo em comum e pertenceram ao mesmo grupo.

Terminada a fase da recolha de imagem e entrevistas passámos à fase de selecção do conteúdo 

específico que deveria integrar o livro de fotografia. Relativamente às sessões fotográficas dos entre-

vistados, foram editadas e impressas em pequeno formato no total 303 fotografias. Através de vários 

encontros entre a designer e o orientador foram seleccionadas na totalidade 40 fotografias tendo 
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como critérios a qualidade fotográfica, o enquadramento, mas também o número de fotografias por 

participante (fig.117). Relativamente às fotografias recolhidas nas antigas instalações da fábrica, das 

88 imagens editadas e impressas foram seleccionadas 19 para integrarem o livro de fotografia: as que 

considerássemos mais icónicas para a representação do espaço (fig. 118).

fig. 113, 114, 115 e 116
Processo de seleccção das fotografias



fig.117
Selecção final das fotografias 
dos antigos trabalhadores

fig.118
Selecção final das fotografias da 
Fábrica Sampaio Ferreira
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Decidimos, ainda, que no começo do livro deveria estar presente um texto de introdução à temática 

a ser tratada. Em termos de sequência do conteúdo, e após uma série de tentativas de organização 

das fotografias e do texto, chegamos à conclusão que deveríamos dividir o livro em duas partes prin-

cipais. Na primeira parte, apresentaríamos os retratos dos antigos funcionários e, numa segunda, as 

fotografias das antigas instalações da fábrica; ambas apenas com imagens, sem recurso a legendas. 

Relativamente às entrevistas, que na sua integralidade transformavam-se em textos demasiados 

longos, decidimos seleccionar apenas alguns excertos num caderno de dimensões mais pequenas 

(115x160mm), que deveria ser colocado entre as duas partes das fotografias, servindo assim como 

passagem entre elas. No final do livro deveria ser incluído um índice fotográfico onde fossem incluí-

das informações dos participantes como nome, fábrica em que trabalhou, a profissão, entre outras.

Elementos Gráficos

Desenvolvemos o livro de fotografia no formato vertical (retrato), pareceu-nos o que mais se adequa-

va aos formatos das fotografias que iriam ser seleccionadas (verticais e horizontais). 

Fizemos ainda alguns testes em termos de dimensões, tendo em consideração questões como 

manuseio, leitura das fotografias, disposição em estante, custo de produção, e acabamos por escolher 

a dimensão 195x260mm, utilizada em vários trabalhos do género como, por exemplo, o livro Silence 

(2005) de José Pedro Cortes (fig.119 à 123). Esta dimensão permite que as fotografias possam ser 

dispostas num tamanho confortável para a sua visualização, caso se tratem por exemplo de fotografias 

com enquadramento geral onde o leitor sente curiosidade em ler vários pormenores da imagem que 

se assumisse dimensões mais pequenas não permitiria. Não nos pareceu que este tipo de trabalho 

necessitaria de dimensões maiores que as que definimos. O livro tornar-se-ia mais difícil de ser ma-

nuseado e, para além disso, o custo de produção seria mais elevado.

Influenciados por trabalhos como o Silence, referido anteriormente e, ainda, ZZYZX (2017) de 

Gregory Halpern, fig. 124 à 128, optamos por uma grelha básica de trabalho com uma pequena 

margem externa (8mm). 



fig. 119, 120, 121, 122 e 123
José Pedro Cortes
Silence
Pierre Von Kleist, 2005
195 x 260 mm mm 
© José Pedro Cortes 

fig. 124, 125, 126, 127 e 128
Gregory Halpern
ZZYZX
Mackbooks, London, 
Abril 2017
240 x 290 mm mm 
© Mackbooks 
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Agradava-nos a opção de ter pouco espaço entre margens e a imagem fotográfica, às vezes, ao projectar 

uma grelha, queremos ter as margens externas pequenas o suficiente para fornecer uma certa tensão entre as 

bordas da página e o conteúdo145 (2010: 40), escreveu Massimo Vignelli, um efeito que achamos inte-

ressante e que se encontra presente nos livros já referidos. Depois de definida a margem, dividimos a 

página vertical e horizontalmente de 5 em 5 cm. Desta forma obtivemos um layout flexível e organi-

zado, que conduziria a um ritmo gráfico coerente, sóbrio e agradável.

Depois de definida a grelha, passamos para a organização dos conteúdos nas páginas e a constru-

ção da própria sequência de imagens. Como referido, pretendíamos que o livro de fotografia resultasse 

num artefacto editorial coeso, simples e sóbrio. Assim, para construir uma narrativa, que no sistema de 

classificação de Anne Golaz seria linear, elaboramos uma sequência simples de imagens, sem recurso 

a páginas desdobráveis, focando-nos numa leitura contínua de imagens por parte do observador.

Tirando partido daquilo que Darius Himes indicou, parece que o próprio acto de virar as páginas, de 

mover fisicamente o braço e ver a próxima imagem aparecer diante dos nossos olhos depois da última, serve 

para estabelecer conexões e relações que depois queremos explicar ou endurecer de alguma forma146 (2008: 

165), tentamos acrescentar um sentido de surpresa à narrativa colocando em primeiro lugar imagens 

em que as pessoas apareciam com um perfil mais escondido e, com o virar da página, este era reve-

lado numa imagem em que se vê melhor o rosto ou o contexto da pessoa representada.  Uma marca 

de grandeza, então, num livro de fotografia é aquela na qual o fotógrafo, altamente harmonizado com estas 

possibilidades de conexão, explora-as como vantagem para o benefício da experiência geral de visualização/

leitura do mesmo147 (2008: 165), diz Himes. Enquadramos, ainda, e sempre que possível, as fotografias 

de modo a que o olhar das pessoas representadas estivesse enquadrado para fora dos limites do livro 

de fotografia, sugerindo um ponto de fuga para fora do livro.  

Em termos tipográficos definimos que queríamos fontes simples, legíveis e intemporais. Depois 

de alguns testes tipográficos optamos por uma fonte não serifada para o título e nome da autora, a 

Univers Lt Std desenhada por Adrian Frutiger (1928-2015) em 1957. Para o texto introdutório, 

citações das entrevistas e descrições no índice fotográfico, escolhemos uma fonte serifada a Adobe 

Caslon Pro — tipografia desenhada pela tipógrafa Carol Twombly em 1990, com base na tipografia 

Caslon desenhada por William Caslon em 1725 — pela sua fácil legibilidade e delicadeza.
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Acrescentamos algumas fotografias das indicações que tomamos nas diferentes maquetas que fize-

mos (fig.131 à 138) de coisas que podiam ser melhoradas, como alteração de layout, posicionamento 

de texto, correcção de brancos.

fig. 129 e 130
Testes tipografia 

fig. 131
Maquetas e testes produzidos 

fig. 132
1º teste de divisão de conteúdos



fig.133, 134, 135, 136, 137, 138
Indicações a melhorar
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Produção Gráfica

Ficou previamente estabelecido que a maqueta do livro de fotografia, por questões orçamentais, 

seria impressa através do sistema de impressão digital. O processo ideal seria o offset contudo, como 

tivemos já oportunidade de esclarecer, apenas é rentável quando o número de exemplares justifica 

esse investimento, o que não era o caso no momento da conceptualização da maqueta que implicava 

apenas a impressão de cinco exemplares. 

Em termos de selecção de gráficas foram consultados o preço e qualidade de impressão em três 

gráficas distintas duas em V.N. de Famalicão, a Mota & Ferreira e a Tipografia Freitas, e outra no Por-

to, a Norcópia – Casulo d’Imagens Unipessoal. Das três, a Norcópia apresentou a melhor relação entre 

preço de impressão e qualidade de imagem. Fizemos testes com vários tipos de papéis — Munken 

Linx, Munken Pure, Couchet Bloom, Couchet Silk, Eural — com gramagens entre os 100gr, 135gr, 150gr 

e 200gr  (fig. 139 à 144). Apesar de no papel couchet tanto mate como brilho, a impressão realçar o 

contraste presente nas fotografias, acabamos por seleccionar o Munken Linx 100gr. Gostamos da for-

ma como as fotografias ficavam impressas neste papel, que acentuava ligeiramente os meios-tons es-

batendo o contraste. Este papel apresenta ainda um toque bastante agradável quando comparado aos 

couchets testados. Em relação ao peso do papel, optámos pelas 100gr, de forma a que o livro não ficas-

se nem muito grosso nem muito pesado, o que aconteceria se escolhêssemos uma gramagem superior. 



fig.139, 140, 141, 142, 143, 144
Testes de impressão
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Optamos por uma encadernação em capa dura, por esta oferecer uma maior durabilidade e também 

um aspeto mais clássico ao livro de fotografia. Depois das 120 páginas serem vincadas e organizadas 

em 10 cadernos de 12 páginas cada um, o miolo deveria ser cosido e posteriormente colado à capa. 

Depois de serem testadas várias possibilidades de capas, e influenciando-nos por trabalhos como 

Tectonic (2014) de Johan Rosenmunthe (fig.145), One Hundred Shots (2014) de Tomoko Daido 

(fig.147) ou Far Cry (2005) de Paulo Nozolino (fig.146), optamos por elaborar uma capa simples 

que contivesse apenas tipografia. Por se tratar de um livro que retrata o operariado fabril pareceu-nos 

que a melhor solução seria a capa dura ser revestida a tecido. 

fig. 145
Johan Rosenmunthe
Tectonic
SBPH Editions, Londres, Outubro 
2014
235 x 165 mm mm 
© SBPH Editions

fig. 146
Paulo Nozolino
Far Cry
Fundação de Serralves e Steidl, Agosto 
2005
251 x 325 mm mm 
© Amazon

fig. 147
Tomoko Daido
One Hundred Shots 
The Figures, Dezembro 2014
223 x 241 mm mm 
© Inc. Livraria e edições de autor 



133

Inicialmente pensamos em tecido preto, dado que as fotografias são a preto e branco mas, 

posteriormente, decidimos que o cinzento seria a cor ideal para aligeirar a temática retratada no 

livro (fig.148 e fig.149). Para destacar o título e nome da autora na capa e lombada, optamos por 

um acabamento a baixo-relevo. Neste passo da produção, consultamos o Sr. Carvalho, encadernador 

na Ana & Carvalho – Encadernação e Tipografia, que nos aconselhou a Fotomecânica Molográfica para 

produzir as duas placas metálicas necessárias para a execução do acabamento, e que deveriam ter 

no mínimo 4mm de espessura para um resultado satisfatório (fig.150 e fig.151). Decidimos, ainda, 

que as folhas de guarda seriam o mais simples possíveis para não aumentar em demasia o custo de 

produção, e optamos por uma cartolina de tons cinza a Elle Erre 229gr, adquirida no Ponto das Artes.

       Os testes de impressão e processo de dobra e vinco podem ser vistos na figura 152 à 155.  A 

maqueta final pode ser vista na figura 156 à 178.

fig.148 e 149
Escolha do tecido

fig.150 e 151
Placas metálicas



fig.152, 153, 154 e 155
Processo de impressão, dobra e vinco

fig.156
Maqueta
Capa



fig.157 e 158
Maqueta Final 
Interior
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fig.160, 161, 162, 163, 164 e 165
Maqueta Final
Interior

fig.159 (ao lado)
Fotografia da mão de Maria Inês



fig.166, 167, 168, 169, 170, 171, 172 e 173
Maqueta Final
Interior



fig.174 e 175
Maqueta Final
Exterior



fig.176
Maqueta Final
Pormenor Capa

fig.177
Maquete Final
Exterior



fig.178
Maqueta Final
Pormenor Lombada
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NOTAS

75. The photobook is an extraordinarily adaptable form with which to reexamine the temporality of the photographic image, in all its poetic 
strangeness and fascinating complexity. They show us that photographs have a multiplicity of irreducibly social lives, that our histories are 
malleable, and that those histories might be shored up against forgetting through the patient labor of rearticulating experience in the form of 
the photographic book.
76. A photobook is an autonomous art form, comparable with a piece of sculpture, a play or a film. The photographs lose their own photographic 
character as things ‘in themselves’ and become parts, translated into printing ink, of a dramatic event called a book.
77. The first great artistic statement in photography was not a single image but William Henry Fox Talbot’s book The Pencil of Nature (…), it 
virtually defined the art of photography from the outset – as a picture-making ‘art’ certainly, but also as a methodology for gathering informa-
tion, and a visual medium with a clear narrative imperative.
78. Fotógrafo documental e fotojornalista britanico; colecionador de livros de fotografia. É conhecido pelos seus projetos fotográficos intim-
idadores e satíricos sobre aspectos da vida moderna. Desde 1994, tem sido membro da Magnum Photos. Tem cerca de 40 livros de fotografia 
individuais publicados. Mais informação disponível em: https://www.martinparr.com/
79. What is a photobook? This may seem a redudant question with an obvious answer. A photobook is a book - with or without text - where the 
work’s primary message is carried by photographs. It is a book authored by a photographer or by someone editing and sequencing the work of 
a photographer, or even a number of photographers. It has a specific character, distinct from the photographic print, be it the simply functional 
‘work’ print, or the fine-arte ‘exhibition’ print. However, while this might serve as a basic definition, it is not that simple.
80. Here, the author’s task is not one of creating the photographs, but of selection and ordering, giving a new and potent voice to the material 
of others, especially when the original voice has become muted by time or neglect.
81. The photobook, in short, is the ‘literary novel’ amongst photographic books. (…) is a statement of intent – an indication that something more 
ambitious than the commonplace photographically illustrated book has been attempted, or in certain cases, achieved without any selfconscious 
attempt being made.
82. Editor e vendedor de livros de fotografia. Director da empresa Schaden.com, fundada em 1998, na Colónia. É curador de um projecto 
fotográfico chamado The La Brea Matrix. Ensina história da fotografia na Academia de Artes Visuais KHM na Colónia, Alemanha.
83. If a book can really get into life and change it, or at least change your view of the world, that is the best a photobook can do. (…) But this 
is not the real item. The real item is the story, the message. For me, a book is an idea in a physical form.
84. Andrew Roth possui a Roth Gallery. Mais informações relativas às exibições em: http://www.andrewroth.com/
85. In other words, not books that are merely a place to exhibit images but books whose images were destined to be seen printed in ink and 
bound between covers.
86. Horacio Fernández. Comissário de exposições e também professor de História da Fotografia na Faculdade de Belas Artes de Cuenca. Em 
1999 comissariou a grande exposição Fotografía Pública. Entre 2004 e 2006 foi comissário geral do Festival Internacional de fotografia e artes 
visuais PhotoEspaña.
87. Museums are public spaces with valuable objects on display, always protected from visitors by panes of glass, guards, and alarms. The reading 
of a photobook, on the other hand, is a private, close-range activity
88. Ultimately, books are far more accessible than exhibitions of important work. One can return to them repeatedly and absorb the accompa-
nying texts at will; a lap, two hands, a few hours, and some sunlight are all that is required.
89. People often note that while an artist’s exhibition will inevitably be gone at some stage, a book will outlive each and every exhibition, and 
that’s certainly true.
90. Publica os seus artigos  de crítica no site Conscientious. Já contribuiu para publicações internacionais como British Journal of Photography. 
Mais informações no seu site pessoal: http://cphmag.com/
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91. Whenever the impulse strikes me, I can go to my book shelves, (hopefully) locate the book that just came to my mind and go through it, at 
my own pace, an intense one-on-one, disturbed by nobody.
92. I often look at photobooks from back to front (as if it was a Japanese book), and I know I’m not the only person doing that. In book shops, 
I almost always do that, I don’t know why.
93. it is arguably in the field of the photobook, where photographers of every persuasion can put together sequenced narratives of photographic 
images, that the true value of the medium lies.
94. a group of photographs is brought together between covers, each image placed so as to resonate with its fellows as the pages are turned, 
making the collective meaning more important than the images’ individual meanings.
95. In the true photobook each picture may be considered a sentence, or a paragraph, the whole sequence the complete text.
96. Anne Golaz: A sua proposta fotográfica lida muito com a representação das comunidades rurais e questões fundamentais como o sentido 
de pertença a um lugar e a complexa relação com a natureza. Mais informação relativamente ao trabalho de Golaz em: http://www.annegolaz.
ch/bio
97. Photography functions most of the time in series - even when an image has its independent story, but in the book form, probably more then 
in any other aspect, some pictures make sense only because of the whole, as a response to others. Inside the narrative of the book I discovered 
how they can be the bridge-images, the ones that allow you to breathe, to rest, to move on, to stop.
98. Escritor, curador e artista que trabalha maioritariamente com fotografia. Lecciona na Universidade de Westminster, Londres. Mais infor-
mação relativa aos seus artigo publicadoss e projetos curatoriais em: http://davidcampany.com/
99. It is difficult to imagine the history of the magazine or illustrated book without the counterpoint of cinema.  Many of the landmark photo-
graphically illustrated publications were cinematic in their thinking, rhythm and aesthetics. 
100. only the sequencing counts…like in a movie.
101. And photography becomes not just a fascinating medium based on the excitement of spontaneous sight impressions but as complex, as 
thoughtful and as challenging as any good film or novel.
102. The photobook occupies that deep area between the novel and the film.
103. O interesse principal das suas fotografias são temas históricos ou ruinas, particularmente relacionados com arquitectura e temas industriais 
e urbanos, paisagens e objetos encontrados. É possível observar mais trabalho do autor no seu blog: http://www.oboylephoto.com/blog/ e site: 
http://www.new.oboylephoto.com/index
104. The graphics, typography, paper, editing, sequencing and image content contribute to the complex experience that is the photobook.
105. had to be a thoroughly considered production; the content, the mise-en-page, choice of paper stock, reproduction quality, text, typeface, 
binding, jacket design, scale—all of these elements had to blend together to fit naturally within the whole.
106. Individual photographs, though they are important, do not matter so much. Photography is, as I have said before, a collective medium at 
root, and when a photographer takes a group of related photographs, brings in the talents of a designer, typographer and writer, if need be, and 
sequences the images so each one resonates with its fellows, then this, more and more photographers are coming to believe, is where photo-
graphs sing their song to the fullest.
107. Denise Wolff. Especialista em livros de fotografia. É ainda, editora comissária de fotografia na Phaidon Press.
108. freed from an artist’s agenda and the conventional earmarks of an artist book, present a more direct use of photography and are successful 
in their own right.
109. https://photobookclub.org/
110. a place to ask why The Americans is important, or what exactly it is about Yukichi Watabe’s A Criminal Investigation (2011) that merits 
a third printing in as many years.
111. http://davidcampany.com/
112. So does the advent of the term “photobook” mark some kind of change?
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113. Compared to the wild hall of mirrors that is the photograph online, the photobook—for all its various forms—is at least a fixed and 
relatively tame object of study.
114. The compound noun ‘photobook’ is a nifty little invention, designed to turn an infinite field (books with photographs in them) into some-
thing much more definable. What chance would dare try to coin the term ‘wordbook’ to make something coherent of all books with words in 
them? But here we are. A field needs a name and until we find a better one we’re stuck with ‘photobook.
115. The combination of remarkable images and good design in a book that is beautiful to open and pleasurable to leaf through is an ideal way 
of conveying a photographer’s ideas and statements.
116. The central task of producing a book is to manifest in physical form an abstract vision in one’s mind.
117. É co-autor e director de arte da sexta edição Commonwealth Style Manual for Authors, Editors and Printers. Ele é também director do de-
partamento de design do governo australiano em Canberra. 
118. Whether design is used effectively (what might be called ‘good’ design) or ineffectively (‘bad’ design) is up to you. Effective design is 
described as the organisation of material which communicates information to a selected person (the ‘audience’ or ‘receiver’) using the visual 
language most appropriate to that person, the information itself, and the information source or author (the ‘sender’). When you design, you are 
attempting to give your project its logical structure and, as a consequence of that, its logical form.
119. É escritor, professor e produtor. Escreve entre outras temáticas relacionadas com o fotojornalismo, fotografia documental. Mais infor-
mações disponíveis no seu site pessoal: https://www.david-campbell.org/
120. In photography, narrative is related to the idea of context. No matter how complete or comprehensive a narrative appears it will always be 
the product of including some elements and excluding others. Inclusion/exclusion is part of what construction is all about, but knowing what 
is best included or excluded requires an understanding of context.
121. All of us in the publishing industry—from artists to editors to designers—have dreams of what our books could be and what they should 
contain; we then have to come to terms with what is and is not possible or affordable.
122. http://louisporter.com/
123. Our urge to atomize and fetishise the medium is a result of times we live in, where everything must be seen to have a value.
124. Fotógrafoamericano reconhecido pelo seu trabalho em livros de artista e outro tipo de publicações.
125. Firstly, it should contain great work. Secondly, it should make that work function as a concise world within the book itself. Thirdly, it should 
have a design that complements what is being dealt with. And finally, it should deal with content that sustains an ongoing interest.
126. The format of a book is determined by its purpose.
127. http://vignelli.com/
128. A book with square pictures will be square, a book with rectangular pictures will be rectangular or oblong, in accord with the most appro-
priate way to exhibit the material. The content determines the container - a basic truth also in book design.
129. Two constants reign over the proportions of a wellmade book: the hand and the eye.
130. There are two majors categories of books: those we place on a table for serious study, and those we read while leaning back in a chair, in an 
easy chair, or while travelling by train.
131. My lap space is limited so I tend to find books that are too large off-putting to say the least. I also don’t like books that are so thick that it’s 
impossible to look at them, because you can’t even open them properly, and you’re running the risk of getting crushed.
132. The grid represents the basic structure of our graphic design, it helps to organize the content, it provides consistency, it gives an orderly look 
and it projects a level of intellectual elegance that we like to express.
133. The secret is to find the proper kind of grid for the job at hand.
134. It is the white space that makes the layout sing. Bad layouts have no space left for breathing - every little space covered by a cacophony of 
type-sizes, images, and screaming titles.
135. the event is not what happens. The event is that which can be narrated.
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136. This means a narrative constructs the very events it connects.
137. often the act of making the sequence itself is the act, not of shaping the story but actually generating it.
138. the same desire to disturb, to create a quite pleasant feeling of confusion, to loose the viewer in his own experience, tracing marks rather 
than suggesting answers.
139. what role,what space is made for the viewer/reader to imagine and take control of the narrative?
140. is the means by which an idea is written and given visual form.
141. White space for me is a very important element in graphic composition. It is really the white that makes the black sing. White, in typog-
raphy, is what space is in Architecture. It is the articulation of space that gives Architecture the perfect pitch.
142. Some people who talk loud and tend to scream trying to persuade you, love to increase the size and weight of type to make the message 
louder. That is exactly what I consider intellectual vulgarity - something we try to stay away from. In a world where everybody screams, silence 
is noticeable. White space provides the silence. That is the essence of our typography
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Nesse primeiro Maio, no dia um, não sei quantos foram para a rua 
reivindicar liberdade sindical, não sei...era pequena demais para perceber. 
Sei que Riba de Ave, depressa se tornou o epicentro de um furacão, 
de algo muito grande e assustador... O Vale do Ave, diziam, berço da 
Industrialização, estava ao rubro. Sindicalistas, partidos, patrões e 
operários, partidários de um lado e de outro, entravam num confronto sem 
retrocesso possível. Era a confusão geral. Fascistas fora! A fábrica a quem a 
trabalha! Tantas frases e palavras de ordem que se desvaneciam aos meus 
pés, como a chuva miudinha do mês de Maio. Sei que que foi duro e não foi 
fácil. Ninguém me contou mas apercebi-me... (...)
O povo baixou a guarda e a vila ficou suspensa até hoje... Lembrei-me do 
belíssimo filme Cinema Paraíso, em que o velho Alfredo diz a Tótó, para 
partir. Partir e prometer nunca olhar para trás! E no dia da implosão 
do cinema, o velho louco, que sempre lá viveu, branco como os fantasmas, 
levanta-se e diz : A praça é minha! A praça é minha!

Eu sou Abril II de Lurdes Dinis, 2016

4.1. Inauguração da exposição 01 de Maio de 2016

4.2. Participação no Terra – Festival de Música Tradicional de Braga

4.3. Participação no Colóquio Riba d’Ave Desafios Urbanos 16’

4.4. Exposição na Biblioteca Camillo Castelo Branco — Pólo de 

Riba de Ave

4.5. Exposição 01 de Maio de 2017  — Joane

IV Apresentação Pública
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4.1. Inauguração da exposição 01 de Maio de 2016

Selecção de Espaço

Para mostrar o resultado do projecto à comunidade em que se baseia, decidimos organizar uma 

exposição de fotografia na localidade de Riba de Ave, onde as fábricas se situam. Foi feito um 

contacto com o funcionário da Câmara Municipal de V.N. de Famalicão, Nestor Borges, director 

da Ave Cultural — núcleo que organiza actividades culturais na localidade em questão — para 

seleccionarmos o espaço mais adequado. Ficou previamente estabelecida a data da inauguração para 

o dia 01 de Maio, celebrando assim o dia do trabalhador. No total, foram analisados, fotografados e 

medidos quatro espaços possíveis: três deles em Riba de Ave e um em Oliveira de Santa Maria. 

O espaço que inicialmente tinha sido indicado pelo funcionário da câmara seria a sala de exposi-

ções do 1º piso da Fundação Narciso Ferreira (FNF) (fig.179 à 181). Depois de medirmos e analisar-

mos a sala pensamos em colocar num pequeno corredor de entrada os retratos frontais dos funcioná-

rios e, na sala principal, uma seleção dos restantes retratos num tamanho maior. Poucas semanas antes 

do evento, no entanto, Nestor Borges comunicou que o espaço que havíamos previamente seleccio-

nado estaria indisponível. Assim, procuramos outras soluções em Riba de Ave. Uma das quais seria 

o corredor do 2º piso na FNF (fig. 182 à 184) e uma loja no antigo Mercado da Vila (fig.185 à 187). 

Concordámos que o corredor não era uma hipótese viável pois tem muitas portas e é um espaço 

pouco acolhedor na medida em que é estreito e tem pouca luz. A loja do mercado era um espaço 

mais afável contudo, necessitaria de uma estrutura em pladur que escondesse uma das janelas baixas 

e o quadro eléctrico, que atrapalhariam a leitura das fotografias. Em todo o caso, a construção dessa 

solução rondaria valores na ordem dos 1.000€ e a Ave Cultural não conseguia suportar a despesa.

Partindo da indicação do funcionário, visitámos um quarto espaço, a Junta de Freguesia de Oli-

veira de Santa Maria, que é um edifício mais recente e com outro tipo de instalações. A Junta possui 

uma ampla sala, que é apenas usada para formações, como se pode verificar na figura 188 à 191. Pare-

ceu-nos o local mais indicado para apresentar a exposição com a dignidade que o projecto e as pessoas 

que fazem parte dele merecem. Um dos outros motivos para a selecção deste espaço é que a maioria 

dos entrevistados é desta freguesia, apesar de previamente estar estabelecido que seria em Riba de Ave.



fig.179, 180, 181
Sala de Exposições - Fundação Narciso Ferreira

fig.182, 183, 184
Corredor do 2º piso - Fundação Narciso Ferreira

fig.185, 186, 187
Loja do mercado

fig.188, 189, 190, 191
Junta de Freguesia de Oliveira Santa Maria
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No local decidido para a exposição, através de testes prévios (fig.193 e 194), percebemos que na pa-

rede de 2,35m poderíamos colocar os onze retratos mais pequenos, com um formato semelhante ao 

A5, a uma distância de 4cm entre eles. Nas paredes de 9,60m e de 2,90cm poderiam ser colocadas 

21 fotografias, num formato semelhante a A3, com 20 cm entre elas. A distância vertical entre chão 

e base da fotografia seria de 1,40m para ficar à medida do olhar dos visitantes. Na parede de 2,57m 

ficou decido colocar uma mesa onde estaria o café e o chá. Decidimos que encostaríamos a mesa de 

formações ao lado esquerdo da sala — que poderia conter um lanche, o livro de assinaturas e as folhas 

de sala — e colocaríamos o armário que contem os livros na vertical para que assim quem entrasse na 

sala fosse apenas confrontado uma mancha preta.

fig.192
Esquema da exposição

fig.193 e 194
Testes na sala
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Selecção das fotografias e legendas

Entretanto, depois de mais alguns encontros, alteramos a selecção das fotografias, à medida que 

íamos definindo uma ordem final para a exposição. Foi estabelecido que a sequência das fotografias 

seria por ordem alfabética dos entrevistados. Assim sendo da esquerda para a direita, das fotografias 

da senhora Adelina Azevedo Freitas até às fotografias de Maria Inês Costa Ferreira, tendo sido rea-

lizados vários testes no próprio local da exposição (fig.195 à 198).

fig.195, 196, 197 e 198
Testes na sala
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Para além da escolha final da ordem das fotografias foi necessário decidir se estas deveriam ou não 

ser acompanhadas com algum tipo de legenda. Devido à riqueza da informação obtida aquando das 

entrevistas, e à natureza do próprio projecto, pareceu-nos que o recurso à legenda enriqueceria a lei-

tura das imagens. Recordo, aqui, o argumento de Adriano Rangel quando defende que: 

A fotografia transmite-se como um processo de conexão com o tema oculto ou subentendido e, nesta 

medida, ela é uma estrutura de enunciações implícitas. Por isso, a fotografia remete-nos para o campo da 

leitura, podendo associar-se-lhe um texto, que atribuirá um sentido complementar ao discurso, conectando 

a mensagem com a informação oculta. Podemos assim conceber uma conjuntura de discurso no qual as 

fotografias se apoiam num envolvimento com a palavra escrita e/ou falada (2009: 23). 

     Assim, decidimos que para acompanhar os onze retratos frontais utilizaríamos uma legenda que 

contivesse a informação essencial do funcionário — nome completo, idade, o número de anos que 

trabalhou na fábrica e que profissão(ões) teve, e as restantes 21 fotografias dos antigos funcionários 

seriam acompanhadas por excertos das entrevistas, os mesmos utilizados no livro de fotografia.
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Processo de Impressão 

Enquanto tratávamos das questões relacionadas com o espaço fizemos alguns testes de impressão 

de fotografias para perceber como se comportavam as imagens em termos de formatos (10x15cm, 

20x15cm, 20x30cm) e de papel (lustre, brilho, mate), que pode ser visto na figura 199 à 203. As fo-

tografias foram impressas através de impressão a laser sobre o papel Fujifilm, única solução oferecida 

pela Sempre Imagem Digital, local previamente seleccionado para a impressão dos testes e fotografias 

finais pelo desconto que oferece aos estudantes da Universidade do Porto. Seleccionamos o papel 

mate porque pareceu-nos dos três tipos o mais indicado para a exposição, não continha brilho nem 

textura, o que dava o efeito ideal para as fotografias neste contexto não reflectindo muita luz.

Decidimos que seriam utilizados dois formatos: um formato mais pequeno (13,6x18,10cm) e um 

formato maior (30x40cm), com uma margem de 2,3cm e de 5cm respetivamente. As margens são 

em branco e servem como moldura da imagem (fig.204). Foram impressos no formato mais pequeno 

os retratos frontais que foram tirados a todos os entrevistados, e que eram comuns a todos, e no for-

mato maior as fotografias que consideramos mais carismáticas e que já haviam em sessões anteriores 

previamente organizadas por grupos de selecção. 

 Optámos, ainda, pela solução de colar a fotografia em k-line de 5mm e, para dar um efeito de 

profundidade entre fotografia e parede, colocaríamos um quadrado de k-line de 8mm, mais pequeno, 

tudo isto colado em fita-cola de dupla face (fig.205 e 206). As legendas foram impressas em autoco-

lante mate e coladas num k-line de 3mm, sendo que também utilizamos a técnica anterior, coladas 

em suporte de 5mm. 



fig.199, 200, 201, 202, 203
Testes de impressão

fig.204
Tamanhos das fotografias finais

fig.205 e 206
Fotografias finais coladas em k-line
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Comunicação 

Em termos de divulgação da exposição e do projecto, e para conseguir informar um maior número de 

pessoas, estabelecemos que divulgaríamos o evento através de três ferramentas essenciais. O evento foi 

partilhado na agenda cultural de V.N. de Famalicão que chega a casa de todos os residentes no concelho. 

Criámos uma página no facebook onde foi feita a divulgação de algumas das fotografias de Houve 

Gente, bem como a criação de eventos anexos à página (fig.207 e 208). E, por fim, desenvolvemos um 

cartaz em A3, para ser colocado nos cafés e restaurantes mais movimentados da região onde decorreria 

a exposição. O cartaz foi posteriormente impresso em A2, acompanhado de outro cartaz com a 

informação pormenorizada e ficou à entrada da exposição junto com as folhas de sala (fig. 209 e 210).

fig.207 e 208
Página do Facebook

fig.209 e 210
Cartaz em A2 (à entrada da sala) e em A3 (colado nos cafés da 
região)
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Preparação e Apresentação ao Público

Dois dias antes iniciámos o processo de limpeza e organização da sala bem como a consequente 

montagem da exposição (fig. 211 à 214). No dia 01 de Maio pelas 10h00 deu-se a abertura da sessão 

e ao longo do dia várias pessoas passaram pelo lugar para poder ficar a conhecer o projeto (fig. 215 

à 226). Durante o início do processo até à realização da exposição, o orçamento rondou os 600€ em 

testes, impressão final das fotografias e materiais necessários a sua execução.

fig.211, 212, 213 e 214
Preparação da exposição



fig.215, 216, 217, 218, 219, 
220, 221, 222, 223, 224, 225 e 226
Inauguração, 01 de Maio 2016
© Pedro Zimann
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4.2. Participação no Terra-Festival de Música Tradicional de Braga

Um mês após a inauguração da exposição, recebemos um convite por parte da associação bracarense 

Arca dos Sons, para participar na apresentação do projecto Terreiro dos Sons, em Braga, que visa ce-

lebrar trabalhos nas áreas das artes que tenham ligações com as áreas tradicionais portuguesas, desde 

a música à dança, e também artes visuais como a fotografia. 

Foram realizadas algumas reuniões em Braga com membros da associação e da Câmara Municipal 

para definirmos a melhor solução para expormos as fotografias. Pela actividade estar a ser programa-

da ao ar livre ficou decidido que seria montada uma tenda com cobertura para garantir a salvaguarda 

das fotografias caso chovesse. A Câmara propôs alugar uma tenda de 3x3metros, outras possibili-

dades foram consideradas, no entanto, as tendas tinham dimensões muito grandes para o espaço 

que a associação queria ocupar e o aluguer também ficava muito caro, longe do orçamento previsto. 

Duas frentes da tenda ficariam abertas, e nas outras duas paredes, montar-se-iam duas placas de 

pladur de 2,50m para cada lado, estando ainda prevista a colocação de 3 placas de pladur de 50cm 

no interior da tenda criando dois circuitos para os visitantes: nas placas maiores ficaria uma selecção 

das fotografias maiores e nas placas de 50cm os retratos mais pequenos e os cartazes em A2 com a 

informação da exposição (fig.227). Foi decidido que para o período da noite deveriam existir focos 

de luz no cimo das placas para iluminar as fotografias.

fig.227
Esquema da tenda
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A comunicação do evento foi realizada através do recurso da agenda cultural de Braga e folhetos 

dedicados exclusivamente ao festival e criámos na página do facebook do projecto um evento para 

convidar o maior número de pessoas. 

Apesar de nas reuniões ter ficado decidido que as placas teriam cor branca, quando chegamos ao 

local para montar a exposição reparamos que nos tinham trazido placas castanhas. A única solução 

que a organização do evento nos conseguiu oferecer foi a impressão de vinil autocolante cor preta 

para revestir as placas. Este recurso acabou por resultar num efeito visual mais intimista cativando 

as pessoas para o espaço ao longo do dia. A apresentação decorreu no dia 27 de Agosto de 2016, na 

Avenida Central de Braga, integrado no Terra-Festival de Música Tradicional de Braga, algumas das 

imagens podem ser vistas na fig. 228 à 242. 



fig.228, 229, 230, 231, 232, 233
234, 235, 236, 237, 238, 239
240, 241 e 242
Apresentação, 27 de Agosto de 2016
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4.3. Participação no Colóquio Riba d’Ave Desafios Urbanos’16

A convite do núcleo cultural de V.N de Famalicão, Ave Cultural, parte da exposição Houve Gente 

esteve presente no Colóquio Reabilitação Urbana – Riba d’Ave Desafios Urbanos’16, que ocorreu no 

dia 03 de Outubro de 2016. O espaço onde iria decorrer o evento era numa das antigas instalações da 

fábrica Sampaio Ferreira, onde funcionou a cantina. Depois de uma visita ao espaço e reunião com a 

organização, ficou decidido que a exposição ficaria numa das paredes da sala, a de 10 metros (fig.243 

e 244). Agradou-nos muito o espaço pela nostalgia convidativa da sua arquitectura e da presença da 

chaminé, no entanto a distância cedida era curta para expôr todas as fotografias e a parede era bas-

tante irregular. Procedemos a uma selecção de fotografias, e decidimos fixá-las às paredes utilizando 

fio de pesca que, suportado em pequenos pregos, sustentaria as fotografias. 

      Não foi possível fazer a divulgação do evento no facebook pois o colóquio era privado e as 

pessoas que assistiram ao mesmo tinham sido previamente convidadas pela Ave Cultural. Durante 

o colóquio foi apresentado o concurso internacional de arquitectura para a reabilitação urbana da 

Fábrica Sampaio Ferreira. O objectivo é reconstruir parte das infraestruturas e englobar entre outros 

pequenas lojas. Algumas das imagens do evento podem ser vistas na figura 245 à 253.

fig.243
Esquema da sala

fig.244
Testes na sala



fig.245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253
Apresentação, 03 de Outubro de 2016
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4.4. Exposição na Biblioteca Camillo Castello Branco — Pólo de Riba de Ave

Apesar de termos participado no colóquio descrito no ponto anterior, manteve-se o objectivo de fa-

zer uma exposição em Riba de Ave, dando a conhecer o projecto a qualquer habitante da localidade. 

Depois de, por diversas vezes, ter sido adiada a exposição na sala de exposições da Fundação Narciso 

Ferreira que foi, como anunciámos anteriormente, o primeiro plano desde o início do projecto, deci-

dimos ver outros locais em Riba de Ave que nos pudessem ceder o espaço. 

Foi-nos aconselhada a Biblioteca de Riba de Ave. Após uma visita ao espaço e reunião com a 

Drª. Teresa Torres, coordenadora da biblioteca, começamos a preparar o evento. O espaço é muito 

amplo, bonito e com muita luz (fig.255). Optamos por não ocupar todo o espaço da biblioteca mas 

concentrarmo-nos num dos extremos que normalmente era o menos frequentado (fig. 254). O espa-

ço possui uma parede de 7,30m e tem três estruturas forradas a tela, com largura de 1,87m. Achamos 

interessante uma estrutura circular metálica que se encontra a meio da biblioteca e que abriga o 

quarto de banho. Optámos assim por utilizar estas diferentes estruturas para afixarmos as fotografias 

e formarmos um espaço acolhedor. 

fig.254
Esquema da sala

fig.255
Biblioteca de Riba de Ave
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Como podemos ver na figura 256, optamos por utilizar a parede de 7,30m, bem como parte da estru-

tura de 2,32m para colocar as fotografias maiores, e nas placas de tela os retratos mais pequenos bem 

como os cartazes, livro de visita e folhas de sala.

Tal como na primeira exposição, optamos por comunicar o evento através da fixação de cartazes 

em pontos centrais, utilizamos a agenda cultural de V.N de Famalicão e criámos um evento no 

facebook da página do projecto. A montagem da exposição decorreu uma semana antes do evento. 

No dia 14 de Outubro, pelas 21 horas e meia, foi aberta a exposição à comunidade da região. Na 

abertura houve a apresentação do projeto bem como declamação de poesia pela professora Lurdes 

Dinis e pela poetisa Fátima Almeida, algumas das imagens podem ser vistas na fig.257 à 268. A 

exposição esteve patente até ao final do mês de Novembro de 2016.

fig.256
Panorâmica no dia da abertura da exposição



fig.257, 258, 259, 260, 261, 262
263, 264, 265, 266, 267, 268
Apresentação, 14 de Outubro de 2016
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4.5. Exposição 01 de Maio de 2017 — Joane

Em Março de 2017 recebemos um convite da Associação Pedra D’Água - Grupo Musical, para 

participar nas comemorações do dia do trabalhor a 01 de Maio, no Joannem Auditorium ( Joane ,  

V.N. de Famalicão). Visitámos o espaço e reunimo-nos com a organização. Trata-se de um pequeno 

auditório que apesar de possuir espaço suficiente para expôr todas as fotografias da exposição, tem 

especificidades próprias, como o facto de ter um palco, várias janelas e o auditório ser inclinado.

     Na figura 269 podemos ver o palco, na figura 270 a parte de trás do palco. Tivemos de ser cria-

tivos, olhar e medir a estrutura da sala para perceber o que é que funcionaria, como se pode ver na 

figura 271. Decidimos criar um circuito circular à volta da sala. Quando as pessoas entravam veriam 

os cartazes informativos. Aproveitaríamos a parede de 2,60m, antes de subir para o palco, para fixar 

algumas das fotografias, o visitante subia para o palco e nas duas paredes de 1,90m estariam expostas 

dois grupos de fotografias, e um terceiro na parede de 1,70m. 

fig.269 e 270
Parte da frente e de trás do auditório

fig.271
Esquema da sala
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Na parte direita da sala há umas janelas muito amplas, no entanto antes de começar as janelas, em 

termos de altura a parede ainda é alta o suficiente para ser utilizada. Na parede de 1,13m colocamos 

duas fotografias apenas, e na parede de 2.30m os retratos mais pequenos. Ao fundo do auditório fica-

ram as restantes fotografias. Na montagem da exposição optamos por retirar algumas das cadeiras do 

auditório permitindo assim que os visitantes tivessem mais espaço para circular pela sala. 

      Para comunicar o evento foi novamente utilizada a plataforma do facebook bem como a agenda 

cultural do concelho. Na abertura da exposição, a professora Lurdes Dinis declamou novamente o 

seu poema e de seguida houve a leitura de alguns dos testemunhos dos ex-funcionários pela poetisa 

Fátima Almeida. Assistiu-se ainda a actuação de alguns temas do Grupo Musical Pedra D’Água.



fig.272, 273, 274, 275, 276, 277,
278, 279, 280, 281, 282, 283
Apresentação, 01 de Maio de 2017
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Desde o início da realização do projecto Houve Gente, e do presente relatório, guiámo-nos pela questão-

central que havíamos previamente estabelecido: Como os antigos funcionários das fábricas Sampaio 

Ferreira e Oliveira Ferreira podem ser representados através da fotografia e do livro de fotografia? 

A investigação teórico-prática focou-se, essencialmente, num problema de cariz social, partindo da 

hipótese de que a representação de um núcleo de pessoas cujo o trabalho e a importância histórica 

foi sendo esquecida no tempo pela área documental, especificamente em torno da prática fotográfica.

A maior preocupação era produzir um projecto fotográfico conciso que dignificasse os sujeitos 

retratados, e não uma recolha fotográfica inconsciente. Queríamos ainda que o projecto não se trans-

formasse apenas num arquivo encerrado em si mesmo e, por esse motivo, optamos pela sua materia-

lização a partir da construção de um livro de fotografia, assim como a realização de uma exposição 

de fotografia organizada na localidade.

      Começamos por investigar a região do Vale do Ave, na sua vertente demográfica, laboral e social. 

Foi estimulante perceber que precisamente pelas suas características demográficas – presença do rio 

e solos férteis — a produção do linho, a par da agricultura, acabou por ser um dos trabalhos que mais 

marcou a comunidade, e que foi sendo substituído pela produção de outros materiais também ligados 

ao têxtil, como o algodão. Analisando ainda a história das fábricas em Riba de Ave, e do conhecido 

industrial Narciso Ferreira, deparamo-nos com a confirmação de uma hipótese na qual baseamos a 

nossa questão-central: muito pouco se escreveu sobre os operários dessas fábricas, bem como é quase 

inexistente material fotográfico relacionado com este tema. Desta forma, a documentação recolhida, 

o material escrito e as entrevistas efectuadas — que engloba o tipo de profissões que exerciam, com 

que idade começavam a trabalhar nas fábricas, como era a lida de trabalho mas também da experiên-

cia de vida — bem como o material fotográfico desenvolvido, permitiu converter esta informação 

num livro de fotografia e numa exposição, contribuindo para diminuir esta carência. 

      Desta forma, tentámos seguir uma linha que de forma solidária, responsável e consciente — 

através da fotografia e do livro de fotografia — atingisse o objectivo proposto: analisar, reflectir e 

compreender uma comunidade específica e materializar esse entendimento a partir da relação da 

fotografia com a publicação no formato editorial impresso. 
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Reflexões elucidativas de Gisèle Freund, Graham Clark, Phillipe Dubois, Adriano Rangel, entre 

outros autores consultados, fizeram-nos perceber de que forma a fotografia enquanto medium é um 

processo de construção. 

As opções que o fotógrafo realiza no acto de fotografar influenciam a informação contida na 

fotografia final. Vimos metodologias contrastantes, por exemplo, dentro do ponto 2.2 O Retrato 

- Identidade e Imortalidade de Nadar e Disderi, e no sub-capítulo 2.3. A Fotografia Documental, os 

trabalhos de Jacob A. Riis e Lewis W. Hine. Queríamos acima de tudo captar a individualidade de cada 

um dos operários a serem retratados, daí todos eles serem previamente questionados se aceitariam entrar 

no projecto. Em termos formais, para transmitir essa individualidade, optámos por fotografar os anti-

gos operários nas suas casas, locais de trabalho ou lazer, retendo como influência o trabalho de Lewis 

W. Hine, August Sander, da dupla David Octavios Hill e Robert Adamson, bem como de Sebastião 

Salgado. Por um lado, com esta abordagem os intervenientes do projecto sentir-se-iam mais à vontade 

e, por outro, os locais seriam por natureza díspares e atribuiriam identidade individual aos retratados. 

Estando previamente estabelecido que um dos propósitos da recolha fotográfica era a sua apli-

cação editorial, a construção de um livro de fotografia, estabelecemos que deveriam ser tiradas fo-

tografias em vários planos, desde o geral ao pormenor e, a todos eles, atribuir uma linguagem visual 

que também fosse unânime e permitisse construir um ritmo narrativo claro e honesto. Também foi 

decidido que as fotografias deveriam ser editadas a preto e branco, para transmitir a melancolia e 

tristeza que os antigos operários nos retrataram em entrevista.

Foi, ainda, importante perceber as características que têm sido debatidas em relação ao livro de 

fotografia: o seu conceito/intenção/propósito/temática, a sua autoria, o seu poder narrativo, a sua 

portabilidade, a diferente apreensão que proporciona quando comparado à galeria ou ao museu, o 

facto de ser um objeto que desperta o desejo de ser tocado e observado, como se fosse uma obra de 

arte e, ainda, o facto de ser um objeto pessoal que pode ser revisitado sempre que o seu observador 

desejar. Estas características, juntamente com a análise das componentes do livro de fotografia, os 

elementos gráficos que o constituem, a sua produção gráfica e os acabamentos, permitiu-nos no pro-

cesso de elaboração da maqueta do livro de fotografia Houve Gente, fazer opções coerentes de acordo 

com aquilo que havíamos definido para o projeto: escolhas que se orientariam por um conceito 

simples, directo e sóbrio. 
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O presente relatório de projecto termina ainda com a enumeração das cinco exposições de fotografia 

que foram organizadas até ao momento. Inicialmente, o objectivo era organizar apenas uma exposição 

mas outras instituições tomaram conhecimento do projecto e os convites sucederam-se, desde logo um 

sinal que consíderamos extremamente positivo. Sempre foi importante que houvesse uma divulgação 

comunitária para sustentar uma reflexão sobre o valor social dos antigos operários e das suas memórias. 

Este foi um dos pontos fortes do trabalho porque permitiu que o projecto saísse do âmbito académico e 

chegasse às pessoas, promovendo o debate das memórias daquela altura e uma reflexão do operariado 

fabril no presente. No entanto, também decretou a extensão do prazo de entrega do presente relatório 

pois foram actividades nas quais foi investido imenso tempo para a sua planificação e organização.

A divulgação de Houve Gente tanto em termos locais (com as exposições), como online (através 

da plataforma do Facebook), para além da troca de ideias entre a autora e a comunidade em geral, no 

período em que as exposições decorriam, permitiu que muitos antigos funcionários e familiares pró-

ximos entrassem em contacto com a investigadora, demonstrando vontade de participar no projecto 

futuramente, contribuindo assim para o seu enriquecimento geral. 

Não consideramos a presente investigação teórico-prática como um ciclo que encerra com a 

finalização do presente relatório de projecto. É nosso objectivo futuro encontrar financiamento 

através de instituições governamentais ou privadas para a publicação do livro de fotografia Houve 

Gente, ou eventualmente recorrer à produção independente. Os inúmeros contactos de antigos 

funcionários que demonstram uma forte vontade em integrar o projecto também nos fazem ponderar 

a hipótese de recolher mais testemunhos que possam vir a ser integrados no livro de fotografia. É 

possível adiantar, ainda, que serão realizadas mais duas exposições no Museu da Indústria Têxtil e na 

Biblioteca de Pousada de Saramagos (V.N. de Famalicão), com datas ainda por definir.

A elaboração do projecto Houve Gente foi, acima de tudo, uma reflexão à cerca de que qualquer 

projecto que intenta à representação de comunidades engloba um estudo profundo e paciente daquilo 

que se pretende fazer. Para a investigadora, esta foi uma experiência enriquecedora que espera que 

contribua academicamente para a reflexão em tonro dos procedimentos a ter na elaboração de 

projectos de cariz social que englobem áreas de fotografia e livros de fotografia.
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Entrevista: Raúl José Ferreira

Pertence à família Ferreira, encontra-se nesse núcleo familiar, como descreve Narciso Ferreira, no seu ponto de vista, tendo em 
conta as memórias que guarda do que ouviu dizer?

Narciso Ferreira é o “Patrono” da família porque foi com ele que tudo começou.
Homem de grande inteligência, um visionário que com muita coragem, sensibilidade social  e simpatia conse-
guia a realização dos projectos que idealizava. Era uma mente pensadora mas atuante. Para além das suas reali-
zações, soube dar uma educação eficaz aos filhos, e foi sempre uma pessoa integra, respeitado pelos seus diversos 
sócios e por todos quantos conviveram com ele, desde os mais humildes, aos mais poderosos e importantes.

Como descreve o impacto que a acção empreendedora e visionária de Narciso Ferreira teve na região de Riba de Ave e nas fre-
guesias vizinhas?

Narciso  Ferreira foi um percursor da “revolução industrial” em Portugal e, porque nasceu em Pedome, foi basea-
do em Riba de Ave que se iniciou a industrialização com a fábrica de Sampaio Ferreira, seguindo-lhe a Oliveira 
Ferreira e a Têxtil Eléctrica.

O desenvolvimento das indústrias criou empregos fabris em terras de agricultura de subsistência. Riba de 
Ave foi o primeiro local a receber distribuição de energia eléctrica. A população local aumentou muito criando 
necessidades de ordem social como: cantinas, escolas, mercado, hospital, bombeiros etc... tudo realizado pelas 
próprias fábricas, verificando-se assim a importância deste desenvolvimento na primeira metade do século XX 
para a região de Famalicão e norte de Portugal, na medida que estas fábricas foram autênticas escolas para novas 
indústrias criadas em todo o Norte do país. Toda a acção social passou para a Fundação Narciso Ferreira criada 
pelos filhos de Narciso Ferreira no ano de 1945.

Que recordações guarda da altura em que funcionava a Fábrica Sampaio Ferreira & Cª Lda?
Sampaio Ferreira foi notável no âmbito social pois muitas gerações de famílias residentes nas várias freguesias 
que circundavam a empresa tiveram lá o seu emprego. Houve sempre o cuidado de dar prioridade aos familiares 
de quem lá trabalhava ou trabalhou. Fazia parte da “cultura de empresa”.

No plano industrial chegou a ter cerca de três mil operários em três turnos e o mercado nacional e africano 
foram, até 1960, o principal escoamento dos artigos produzidos. A partir da criação da EFTA e da dificuldade 
surgida com as cobranças das vendas para Angola e Moçambique iniciou-se a exportação para países da Europa 
e também para as múltiplas fábricas de confecção estabelecidas nessa altura em Portugal.

Esteve ligado à direcção da Fábrica Sampaio Ferreira & Cª Lda durante o período em que esta esteve em funcionamento? Se sim 
quais eram as suas funções? E, caso contrário, o que fazia na altura?

A minha colaboração na firma foi a partir de 1974. Colaborei nos departamentos Industrial na racionalização 
e programação do fabrico, produtividade, qualidade, abastecimentos e manutenção. Era membro do conselho 
geral. Embora Sampaio Ferreira fosse uma grande empresa, o ambiente que se vivia era familiar. Posso afirmar 
que era “uma grande família”.

O que pensa que levou ao seu encerramento? Acha que poderia haver alguma maneira de a situação ter sido travada?
Após a revolução surgiram problemas para os quais a empresa não estava preparada e que acabaram por ter 
sido algumas das causas do encerramento. A legislação trabalhista não autorizava os despedimentos. Antes da 
revolução isto tentava-se remediar com a atribuição de prémios de qualidade, de produtividade, de assiduidade, 
etc portanto conseguia-se um equilíbrio entre o número elevado de operários e produção. A partir da revolução, 
os sindicatos assumiram um papel que, proibindo os prémios e exigindo aumentos de salários, com greves cons-
tantes, anunciava-se o desastre do encerramento. 

No entanto, a administração da firma presidida pelo meu Pai (Raúl Ferreira Júnior) decidiu colmatar este 
problema com um grande investimento (investiu em aumento de capital cento e oitenta mil contos) e negociou 

Raúl José Jordan Ferreira de Riba d’ Ave nascido em 10 de Fevereiro de 1945
Bisneto de Narciso Ferreira actualmente reformado e presidente do conselho de administração da Fundação Narciso Ferreira
10-02-2016
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com os bancos o restante, remodelando parte da tecelagem e acabamentos. Os bancos tinham sido nacionaliza-
dos e a política de financiamento obedecia a ideologias não favorecendo as grandes empresas mais antigas. Os 
financiamentos não fixavam as taxas de juro que subiram até cerca de 35%. A situação de desequilíbrio entre 
receita e custos era muito difícil de resolver, sobretudo quando não havia vontade, nem de governantes nem da 
banca, para apoiar a empresa. Daí, tendo meu pai falecido em 1996, o capital social ficou disperso não havendo 
nenhum sócio majoritário. A situação era de resolução muito difícil e, perante a indisponibilidade dos restantes 
sócios resolvi, para bem da empresa, dispor da minha cota (decisão seguida pela maioria dos restantes sócios) 
e, dedicar-me ao trabalho já iniciado na recuperação do Hospital Narciso Ferreira e do cargo que assumi na 
Fundação Narciso Ferreira. Infelizmente os novos sócios não conseguiram dar continuidade á firma que acabou 
por encerrar uns anos mais tarde. 

Qual acha que foi o impacto do encerramento da fábrica? Como as pessoas reagiram e qual foi o papel da Fundação Narcisso 
Ferreira no apoio aos funcionários que ficariam desempregados?

O impacto do encerramento de uma fábrica é sempre terrível para os trabalhadores e para a região onde está 
implantada. Acho que a vila de Riba de Ave sofreu muito com os encerramentos das fábricas e muito dificil-
mente conseguirá novas empresas com capacidade de empregos como Sampaio Ferreira. Temos, no entanto, de 
levar em consideração que embora noutros ramos, o Hospital NF já emprega cerca de 250 pessoas e o externato 
Delfim Ferreira e a Didáxis também já são grandes empregadores.

Neste momento é comendador na Fundação Narciso Ferreira, quais são as actividades que a fundação organiza e promove para 
os habitantes da freguesia de Riba de Ave? Ainda presta apoio a antigos funcionários da Fábrica Sampaio Ferreira & Cª Lda? 
Qual é o posicionamento da Fundação em Riba de Ave?

A Fundação Narciso Ferreira vive hoje dos recursos que obtém com o seu património. O plano de actividades 
é anual e refere todos os eventos sócio culturais  programados em conformidade com os seus estatutos. (veri-
ficar no site). Do seu património foi restaurado o Mercado (um investimento de 200.000€). Aguardamos que 
a Câmara de Famalicão cumpra com o compromisso assinado em 2007 para restaurar o Cine-Teatro Narciso 
Ferreira.

Atualmente, quando olha para a Fábrica Sampaio Ferreira & Cª Lda, em ruínas, núcleo e vestígio do grande património que a 
sua família construiu, o que sente?

Sinceramente, sinto uma grande desilusão quando vejo a falta de iniciativa dos responsáveis por não preservarem 
nem reutilizarem os espaços das antigas fábricas! Resta-nos a esperança que pelo menos não devemos perder!

E, por fim, no livro Narciso Ferreira : um contemporâneo do seu tempo, Nestor Borges escreveu: Façamos hoje como Nar-
ciso Ferreira nos ensinou ontem (2012: 18). O que acha que poderia ser feito ou melhorado no reaproveitamento das estruturas 
da Fábrica Sampaio Ferreira?

Na minha opinião a utilização do espaço da Sampaio Ferreira devia ser posto a Concurso de ideias a vários ar-
quitectos com a obrigação de implantação do museu da têxtil  e de considerar o monumento de Narciso Ferreira 
de interesse municipal.
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Entrevista: Nestor Borges

Qual foi a primeira vez que visitou/teve contacto com a vila de Riba de Ave? E o que achou do espaço?
Conhecia Riba de Ave de passagem, pontualmente encontrava-me por cá com amigos ribadavenses pelo con-
vívio, mas nunca descorei a história e o património desta freguesia que sempre me despertou curiosidade. Até 
que, em 2011, a Fundação Narciso Ferreira convidou-me para organizar umas comemorações e escrever um 
livro sobre a vida e obra do seu patrono. Aceitei e meti mãos à obra. Em 2012, já tinha estabelecido contacto 
com a Vila e conhecia as suas raízes fruto de um intenso trabalho de investigação. Senti então que Riba de Ave 
tinha sido uma autêntica Vila Operária, que criou indústria, fez território e sonhou ser cidade. Hoje apresenta-se 
descaraterizada mas o espaço, ou espaços, apresentam imenso potencial.   

Porque achou interessante começar a escrever o livro “Narciso Ferreira: um contemporâneo do seu tempo”?
Sempre me fascinou a história e a memória da indústria têxtil. Nasci e cresci em frente de uma fábrica têxtil 
e sou natural de uma Vila onde durante décadas a têxtil predominou. A minha família esteve ligada à têxtil. 
Depois porque ouvira inúmeras vezes falar do grande industrial Narciso Ferreira, que, como outros empreende-
dores, construíra um verdadeiro empório industrial, transformando a paisagem, o território. E saber como um 
homem consegue mudar a vida de milhares de pessoas e ter uma influência tão forte num território era para 
mim um caso de estudo. 

O mais interessante foi conhecer Narciso Ferreira enquanto homem, empresário e benemérito. A última 
etapa do livro foi mesmo escolher o título e foi a parte mais fácil porque rapidamente constatei que ele fora um 
contemporâneo do seu tempo, estava muito à frente. 

Para si quais são as características que destaca de Narciso Ferreira?
Homem inteligente, com formação básica mas muito perspicaz e curioso, demonstrou uma enorme coragem, 
ousadia, e acima de tudo uma visão estratégica fora do vulgar para a época. Foi também um pai exigente, um 
homem de família, e um amigo com uma alma social muito evidenciada, algo que soube transmitir aos descen-
dentes. 

Como descreve o impacto que a acção empreendedora e visionária de Narciso Ferreira teve na região de Riba de Ave e nas fre-
guesias vizinhas, e nos seus habitantes?

Narciso Ferreira mudou tudo. Se fizermos um exercício que nos faz recuar no tempo, vemos que as freguesias 
eram compostas, grosso modo, por igreja matriz, um conjunto de casas, terrenos agrícolas e uma ou outra ma-
nifestação pré-industrial (moinhos ou azenhas) junto ao rio Ave, embora existissem já, pontualmente, uma ou 
outra oficina de linho ou de lã. Com Narciso Ferreira, as fábricas trazem consigo a energia, a escola, os bairros 
operários, os arruamentos, o hospital e, principalmente, o apoio social. Mais tarde surgirão outros equipamen-
tos e serviços que juntamente com as infraestruturas e ampliação das fábricas fixaram as pessoas ao território 
conferindo-lhe outra dimensão e estatuto. E tudo teve início com este Homem, e graças à sua visão e empreen-
dedorismo.   

O que pensa que levou ao encerramento da Fábrica Sampaio Ferreira & Cª Lda?
O mesmo factor que esteve na base do encerramento de tantas outras empresas na região do Vale do Ave e das 
próprias empresas do mesmo grupo, como a Oliveira Ferreira e a ETE, que foi a globalização, a liberalização 
dos mercados. Era muito difícil concorrer com as economias de leste onde proliferava a mão de obra barata e o 
baixo custo da produção. E nesta fase a maior parte das empresas não souberam ou não podiam modernizarem-
-se para fazer face a esta situação. O investimento seria grande e arriscado. Mas lá está. Narciso Ferreira no seu 
tempo arriscou e ganhou...   

Nestor Rebelo Borges é investigador e gestor cultural. É autor da publicação Narciso Ferreira : um contemporâneo do seu tempo 
(2012). Neste momento dirige o núcleo Ave Cultural, da Câmara Municipal de V.N. de Famalicão, cujo objectivo é organizar 
actividades culturais em Riba de Ave e nas freguesias vizinhas.
18-02-2016
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Durante a escrita do seu livro contactou com ex-funcionários da Fábrica Sampaio Ferreira & Cª Lda. Como pensa que as pessoas 
se sentem em relação ao encerramento desta fábrica e do impacto que a situação teve na região?

As pessoas reagem muito bem para falar sobre o seu tempo enquanto operários, lembrando tempos difíceis é 
certo mas com um brilhozinho nos olhos e com uma saudade imensa. Passavam por dificuldades mas tinham 
trabalho e conviviam à sua maneira, eram felizes. No contacto com eles, fica bem patente que a questão do 
desemprego é um verdadeiro flagelo e arrasta consigo outros problemas que afetam as pessoas, as famílias, o 
dia-a-dia. Para eles é uma enorme dor ver as fábricas no estado em que estão hoje e já não acreditam na sua 
recuperação mas acham que há alternativas para aqueles enorme complexos industriais e é aqui que depositam 
a sua esperança, não tanto para eles mas para os filhos e sobretudo para os netos. 

Sabe o porquê dos espaços da antiga fábrica não terem sido, de imediato, preservados e reutilizados para outros fins?
Uma parte foi adquirida por particulares e já se encontra em reutilização constituindo um bom exemplo do 
que poderia ser feito. Mas os tempos são de crise, e por isso não é fácil resolver a situação seguindo a ideia de 
reutilizar os espaços como ninho de empresas ou incubadoras. É extremamente difícil atrair investidores para 
uma região onde proliferam fábricas abandonadas, basta fazer o trajeto de carro entre Fafe e Vila do Conde. Na 
minha opinião seria mais desejável que houvesse acordo, entre a Autarquia e a Insolvência ou a Comissão de 
Credores no sentido de implantar aqui um projeto sociocultural de futuro, virado para o rio e para a Vila, para a 
sociedade, preservando parte dos edifícios fabris bem como alguns elementos que os caraterizam e identificam 
enquanto memória mas tudo o resto devia ser demolido, devolvendo à natureza o que é da natureza.   

No seu livro escreveu: Façamos hoje como Narciso Ferreira nos ensinou ontem (Nestor Borges, 2012: 18). O que acha que 
poderia ser feito ou melhorado no reaproveitamento das estruturas da Fábrica Sampaio Ferreira?

Escrevi-o porque Narciso Ferreira foi e continua a ser um exemplo a seguir não só pelas suas boas ações como 
pela capacidade de dar a volta por cima em circunstâncias desfavoráveis. Basta que as pessoas leiam o livro e 
reflitam sobre a sua vida e a sua obra. Vejo a Fábrica Sampaio Ferreira como um fórum, como um open space, 
um elo de ligação entre o território e as gentes, entre o passado e o futuro, onde a cultura se funde e o lazer se 
contempla. Uma parte musealizada outra dinamizada com atividades mas a identidade, o imaterial permanecerá, 
como era desejo de Narciso Ferreira.   
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Entrevista: Adelina Azevedo Freitas

Que recordações guarda do tempo em que trabalhou na Oliveira Ferreira?
Tenho boas recordações do trabalho em si, da fábrica. Más de quando fechou, de quando ficámos no
desemprego.

E como eram as relações entre colegas?
Eram boas. E o povo de Oliveira Ferreira era muito amigo com o de Sampaio Ferreira. Tinha muitas
amigas de Sampaio Ferreira. Vínhamos todas juntas a pé, e íamos a pé, de Oliveira p’ra Riba d’Ave.

Então ia a pé para o trabalho?
Ia mais vezes a pé que de camioneta. Só ia de camioneta quando era muito tarde. Uma hora de caminho. Ví-
nhamos pela estrada porque antes não havia a via rápida. Vínhamos pela estrada de Riba de Ave Oliveira ou 
pelos caminhos a direito pelos campos. Ou atravessávamos o rio. No verão, íamospelo rio, atravessávamos uma 
levada que se chamava Azenha Velha. Tinha um moinho de moer milho à beira. E a gente passava por ali fora. 
Arregaçávamos a saia p’ra cá p’ra cima, p’ra não molhar a saia, a saia ou as calças, às vezes cheio de lodo, quase a 
cair ao rio. Íamos um grupo aqui de  Oliveira, de mulheres. Juntávamo-nos e íamos todas. Tinha muitas amigas 
em Sampaio Ferreira que  ainda tenho, que ainda conheço. Também sofreram muito quando a fábrica fechou. A 
convivência era muito boa e foi muito triste fechar estas empresas, fizeram muita falta ao pessoal. Puseram aqui 
esta parte  muito pobre. Quando fechou a minha eu chorei muito! E depois apareceu-me logo o cancro, passado 
pouquinho tempo. Quando fechou a outra segunda, apareceu-me o cancro fiquei desgraçada. 

E porque acha que as fábricas fecharam?
Porque morreram os pais, ficaram os filhos, e os filhos deram cabo de tudo. É essa a frase correta!
Enquanto os pais foram vivos, as fábricas laboraram. Quando foi as partilhas e filhos foi tudo à ruína.
Foi isso que levou as fábricas à falência. As partilhas e os filhos.

Na altura como é que se viveram aqui as greves?
Fiz muitas greves de bandeira às costas! P’ra lutar pelos nossos direitos que agora este governo, que está lá agora, 
veio e roubou! Fui muitas vezes de bandeira às costas p’ro Porto, de camionete e tudo, com cinco filhos. Mas 
lutava na mesma! O meu marido nunca trabalhou numa greve!

Tem fotografias da altura da greve?
Da greve não tenho. Nunca tirei fotografias na greve. Não gostava de aparecer. Sabes porquê? Porque eu tinha 
cinco filhos e depois quem não fazia greve dizia: “Oi! Foi p’ra greve e os filhos a passar fome”. Mas os meus 
filhos nunca passaram fome.

O que aconteceu na altura em que as fábricas fecharam em Riba de Ave?
Há três fábricas que fecharam em Riba de Ave que fizeram muita falta ao povo. Pôs o povo muito pobre. Eram 
a Sampaio Ferreira, Oliveira Ferreira e a Filda. E eu os trinta anos que trabalhei em Oliveira Ferreira não trouxe 
nem um cêntimo! Vim sem nadinha! Mãos a abanar e ainda ficou lá muito dinheiro… O povo agora ainda leva 
um bocado, pronto, mas eu não acho justo também agora o governo estar a tirar o que nós lutámos. Eu cheguei 
a passar um dia inteiro com uma cebola e um bocadinho de pão, por não ter dinheiro para comer. Mas para a 
greve eu ía! P’ra lutar pelos meus filhos. Dentro das empresas, antes, com os patrões antigos, era uma maravilha. 
A gente trabalhava mas dava gosto trabalhar. Dentro da empresa eram bons tempos. 

É natural de Oliveira de Santa Maria. Nasceu no dia 10 de Novembro de 1949, e tem 65 anos. Faleceu no dia 09 de Setembro 
de 2015. Foi funcionária da empresa Oliveira Ferreira durante 30 anos. Entrou com 14 anos para a empresa e saiu com 45. 
Lá trabalhou 15 anos como tecedeira e 15 anos como costureira.
25-02-2015
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Quando veio a parte dos filhos é que começou a faltar dinheiro, a faltar isto, a faltar… Eles é que diziam! Co-
meçou as coisas a ir à falência. Enquanto foram os antigos: sete estrelas. Em Oliveira Ferreira, mas como era 
em Oliveira Ferreira e acho que também era em Sampaio Ferreira, nas três empresas, mesmo na Filda. A Filda 
vendia linhas p’ra fora, Oliveira Ferreira vendia cobertores, Sampaio Ferreira vendia pano p’ra fora. 

Agora quando passa por lá o que é que sente?
Olha tristeza! Sinto tristeza de não poder trabalhar mais e tristeza das empresas estarem naquela situação de cair 
abaixo. Digo muitas vezes às minhas filhas: onde eu andei tanto aninho e agora os telhados estão a cair abaixo. 
Muita tristeza! Tristeza mas vem do fundo do coração! É das coisas mais tristes que há, é daquilo estar assim. E 
não compor aquilo para alugar, para empresas mais pequenas, confecções e outras coisas, outros negócios, e estar 
aquilo tudo ali a arruinar, a cair, a cair, a cair até ao rio e onde calha. A de Sampaio Ferreira está a cair ao rio.
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Entrevista: Adriano Jesus do Couto

Qual a importância que dá às fábricas que existiram em Riba de Ave?
Quem ajudou a desenvolver a freguesia de Riba d’Ave, evidentemente que foram as fábricas, toda a gente sabe, 
tanto que foi as fábricas que quando as fábricas fecharam, Riba d’Ave está morto, não é preciso ser muito fino 
para ver isso não é? Eram muitas fábricas aqui à volta, não era só a Sampaio Ferreira, na altura na Sampaio 
Ferreira já trabalhavam três mil pessoas, não é brincadeira, e outras por aí por cima também, a Oliveira Ferreira…

Que recordações guarda da altura (do ambiente operário, quais eram os hábitos, o que é que as pessoas faziam…)?
A gente juntava-se e saía à noite, acabava o trabalho e íamos beber uns copos. Como ainda agora se 
faz não é, juntávamo-nos e íamos beber uns copos. Quando tínhamos de trabalhar horas, fazíamos ho-
ras, depois à noite íamos divertir um bocado, passar um bocado o tempo, éramos novos na altura, era sol-
teiro, e era assim.  Evidentemente que isto passou a ser morto a partir do momento em que as fábri-
cas fecharam. Quando isto trabalhava aqui em três turnos, que havia o turno das seis às duas, o pessoal 
saía às duas horas era um mar de gente… e outros a vir p’ra entrar às duas horas… uns saíam e entravam 
outros. A fábrica não parava. À noite igual, e ainda havia o turno normal, ainda havia muita gente a tra-
balhar no turno normal, empregados do armazém e revistas, era tudo no turno normal, e os serralheiros.

O Sr. trabalhou na serralharia e na manutenção da fiação e falou que tinha ido a Lisboa e à Bélgica…
Isso, quando fui à Bélgica foi desmontar máquinas para vir p’ra Sampaio Ferreira, fui lá desmontar umas máqui-
nas. A história de Lisboa já não dá para falar muito porque era para o iate do patrão, era um trabalho privado, 
embora quem me pagava era a fábrica.

E aqui por Riba de Ave o que é que acha que foi fundamental, o que acha que trouxe de fundamental para a freguesia?
Desde uma igreja, na freguesia havia uma pequena, o Hospital… tudo isso, tudo consta a favor do povo que 
trabalhava na Sampaio Ferreira, não é só Sampaio Ferreira, nas fábricas, nestas empresas por aqui. Portanto isso 
fraquejou, fraquejou tudo. Antigamente não faltava comércio, nós tínhamos aqui o Sebastião, o Manuel Alves e 
o Gostinho Alves, três grandes casas de comércio, agora nada.

É natural de Oliveira de Santa Maria. Nasceu a 28 de Dezembro de 1934. Actualmente é funcionário da Fundação Narciso 
Ferreira. Trabalhou na empresa Sampaio Ferreira durante 50 anos como serralheiro e na manutenção da fiação. 
23-02-2015  e 29-04-2015
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Entrevista: António Rui Pereira

Que boas recordações guarda? E más?
Guardo boas recordações, era um trabalho normal. Não guardo más recordações, deste tempo não. Íamos a pé 
para o trabalho, íamos um grupo de pessoas, eu a minha mulher, a minha irmã… ía muita gente. Nesse tempo 
quase toda a gente ía a pé. Tanto de S.Mateus, como de Oliveira, como de Pedome… ía muita gente a pé. Leva-
vamos o lanche. Um episódio mais caricato foi na greve de nove dias, nós íamos p’ra lá p’ra beber e jogar sueca 
(risos). Nós tínhamos lá a cantina e fazíamos lá o convívio. Estávamos ali presentes e fazíamos lá o convívio… 
sueca… duas de treta… e assim.

Como era o quotidiano de trabalho?
Era fio e rama, foi o meu primeiro emprego.

E em que acha que a fábrica ajudou a desenvolver em Riba d’Ave?
Ajudou muito no trabalho, havia trabalho.

E o que é que sente quando passa por lá agora?
É um desastre, é uma desgraça. Deixa pena, deixa pena toda a gente claro, a passar por lá. Tantos anos trabalhei 
lá e aquilo morreu. 

Na altura em que você trabalhava lá pensava que aquilo ia terminar?
Não, não… Não, naquele tempo não. Meu amigo, o mundo dá assim essas voltas. Claro que não.  É a falta de 
dinheiro que fez as greves… Não pagaram os subsídios de férias, o décimo terceiro mês… Foi esse o caso. Nesse 
tempo fizemos greve de nove dias, eu e a minha esposa. Naquele tempo ainda era solteiro. Essa greve foi p’rai 
em 78.

Quando ]e que o senhor se despediu?
Foi logo após a crise. Quando eles começaram a não pagar foi quando eu arranquei. Pensei que aquilo não ia 
avante não é. Quando eles começaram a pagar já tinha ido para a Sacramento… É que andava lá eu e a minha 
mulher… a receber 5 contos por cada mês (risos)… De vez em quando lembravam-se e davam cinco contos ao 
pessoal.

É natural de Delães e vive actualmente em Oliveira Sta Maria.. Nasceu a 14 de Maio de 1959. Actualmente é tintureiro.. Aos 
14 anos começou a trabalhar na Sampaio Ferreira, onde esteve durante nove anos, de 73 a 83.
09-11-2015
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Entrevista: Beatriz Maria Guimarães Rocha

Como era o seu quotidiano de trabalho? Como era o seu horário?
Era das duas às dez. Trabalhava nas máquinas a bobinar fio. Trabalhei trinta e três anos. Eu estive até ao final o 
meu marido não, fiquei até fechar, até acabar.

E você trabalhava numa secção grande?
Sim, a fiação era grande.

Que recordações guarda desse tempo?
Gostava de trabalhar. Gostava do trabalho. Também, convivia bem com as pessoas. Ia a pé. Só quando tinha os 
filhos pequeninos é que ia de camioneta porque tinha de os levar para a creche.

E que recordações assim menos boas guarda desse tempo?
Foram todas boas, não guardo más recordações. 

O que é que acha que a fábrica ajudou a desenvolver em Riba de Ave e à volta?
Muita coisa. Gostava, gostava muito daquilo. Tinha aquela convivência… conviver com as pessoas ali. Distraía-
-me muito. 

E quando a fábrica fechou como é que ficou?
Fiquei triste, porque eles não pagavam e nós estávamos ali parados como bonecos, ali uns poucos de uns meses. 
Ali parada, cá fora. 

E chegou a ter tudo aquilo que tinha direito ou não?
Consegui. Eles não me devem nada.

E você no final conseguiu arranjar logo trabalho?
Não, não arranjei trabalho nenhum, fui logo para o fundo de desemprego. 

Como é que acha que as pessoas viveram quando a fábrica fechou?
Ficaram como eu, ficaram tristes também.

Já alguma vez tinha pensado que aquilo ia chegar ao ponto em que chegou?
Nunca pensei… nunca pensei que ia chegar ao ponto em que chegou… Pensei que aquilo ia rolar sempre.

Vocês mais ou menos a que altura é que sentiram que as coisas já não andavam muito bem?
Ui, eu já nem me lembra… Aquilo começou um par de anos antes. Já estive nove meses parados com ele 
(referia-se ao marido). No ano em que ele esteve eu também estive. Foram nove meses de greve. Nós es-
tivemos nove meses sem receber um tostão. Era eu, era o meu homem, era a minha mãe, era o meu pai… 

Então os seus pais também trabalharam consigo na fábrica?
Os meus pais também trabalharam.

Quantos anos é que eles trabalharam lá?
Olha o meu pai trabalhou até à reforma. O meu pai trabalhou quarenta e tal anos lá, e a minha mãe trinta e tal. E 
depois foram os meus irmãos também… Também andaram lá. Os meus irmãos também estiveram lá até fechar. 
O que é trabalharam pouco tempo lá.

É natural de Delães e vive actualmente em Oliveira Sta Maria.. Nasceu a 14 de Maio de 1959. Actualmente é tintureiro.. Aos 
14 anos começou a trabalhar na Sampaio Ferreira, onde esteve durante nove anos, de 73 a 83.
Natural de Oliveira Sta Maria, Beatriz nasceu a 29 de Agosto de 1959. Trabalhou na fábrica Sampaio Ferreira durante 33 
anos, entre 1973 e 2005, como bobinadeira.
09-11-2015
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Quando se fazia greves participava?
Sempre. A minha secção parava, eu parava também não ia estar ali a trabalhar sozinha. Não ia para greves para 
fora mas ia para comícios para o sindicato.

Então pertencia ao sindicato dos trabalhadores?
Pois era. Chegamos a ir para Lisboa.

Actualmente quando passa pela fábrica o que é que sente?
Sinto-me triste… Passar ali e ver aquilo tudo na ruína… É como quem nos dessem uma facada. Fiquei bem 
triste quando ela fechou… Nunca esperávamos isto… Está tudo destruído, ainda passei lá terça-feira, fui ao 
hospital… Está tudo a cair abaixo…
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Entrevista: João Mendes Silva Pereira

Quando é que começou a trabalhar?
Eu comecei a trabalhar na terra, com 12 anos, na quinta, onde os meus tios trabalhavam, eu estava em casa deles. 
Aos 18 anos fui para a fábrica Oliveira Ferreira como trabalhador na construção civil. Entrei ali como auxiliar 
de construção civil. Isto foi em 1960. Depois fui convidado a ir para dentro da fábrica, para a fiação, fui para a 
fiação média, e ali fiquei 10 anos. Depois fui para a tropa, da tropa fui para Angola, em 1962 (aceitei praça em 
Chaves e só em 1963 é que foi para Angola). Eu fui para Angola em Março de 1963, tinha a guerra começado 
à dois anos. Regressei a Portugal em 17 de Junho de 1965. Tive em Angola 27 meses. Depois fui para Oliveira 
Ferreira, para a empresa onde eu trabalhava e continuei a trabalhar na fiação. Ali completei 10 anos. Entretanto, 
em Setembro de 1969, resolvi ir até França. E regressei de lá em Maio de 1970. Depois daí fui trabalhar para 
a Sampaio Ferreira. E fiquei lá até fazer 27 anos de trabalho lá. Trabalhei quase 27 anos, porque faltavam dois 
meses para completar os 27. Trabalhei como empregado de escritório.

Como era o trabalho de escritório?
Eu trabalhava numa secção, num gabinete. Primeiro comecei a trabalhar lá na Sampaio Ferreira no armazém 
de expedição, e ali estive cerca de três meses também. Depois, fui convidado, ao fim dos três meses, a ir para o 
escritório. Então fui para o escritório e ali trabalhava a fazer o movimento dos stocks, das entradas no arma-
zém, dos materiais que entravam na firma, entradas e saídas… Trabalhava com uma máquina do género (que 
hoje fazem em computadores autênticos), era tipo uma máquina de escrever só que grande, lá saíam folhas 
A3, ou mais largas que tiravam as listagens. Aquilo era uma máquina de escrever mas grande, era como um 
tear essa máquina. E eu estava a fazer aquele movimento diário dos stocks. E ali estive cerca de, posso dizer, 
seis ou sete anos. E depois passei a desempenhar outras funções, na mesma no escritório, como empregado 
do escritório mas com contabilidade industrial, a maior parte do meu tempo que trabalhei foi na contabili-
dade industrial. A função era eu trabalhava com o movimento da madeira, da tinturaria, dos acabamentos e 
de parte da fiação, a calcular receitas de tingimento, de estampagem, dos acabamentos. Eu fazia esse trabalho 
manualmente, não havia computadores… E, depois de feito, era dado ao meu colega, ao meu chefe, éramos 
só dois. Ele depois finalizava os custos do tecido. Ali apurávamos o custo do metro do tecido para depois 
entregar à secção comercial lá no escritório, para depois fazerem ali o preço final de venda ao cliente. O meu 
trabalho foi esse sempre, até eu vir embora. Mas quando eu vim embora a fábrica ainda durou mais dez anos.

E porque saiu da fábrica?
Eu saí em 95 porque a fábrica nessa altura mudou de gerência, já estava numa situação de não dar lucro, aliás já 
estava a dar prejuízo. Foram convidadas as pessoas que quisessem a vir embora. A empresa garantia os subsídios 
de desemprego e a quem tinha, como o meu caso, 55 anos, aos 60 anos ia directamente para a reforma, que foi 
o que me aconteceu. A empresa prontificou-se a negociar connosco, quem quis quis, quem não quis pronto… 
Aí, nessa altura, as pessoas todas da fábrica, quem estava interessado, ia à secção do pessoal, e inscrevia-se, fazia 
negócio com o chefe do pessoal, se lhe agradasse vinha embora, se não lhe agradasse continuava a trabalhar. Mas 
nessa altura não vinham todos embora, vinham embora aqueles que efectivamente naquela secção estavam a 
mais, e eles queriam reduzir o quadro do pessoal. Eu estava no escritório, sabia das minhas regalias, estudei bem, 
telefonei muitas vezes para o Centro de Emprego, o que é que me reservava depois no futuro, se dava direito 
para a reforma ou não, e então fiz as contas, resolvi ir ter com ele e propus a minha vinda embora. Eles aceitaram 
porque o meu trabalho estava também já a ir para o fim porque a fábrica começou a não ter movimento, a pró-
pria estamparia deixou de estampar, a tinturaria já tingia muito menos. A partir de 1985 a fábrica começou a ter 
menos movimento, começou a criar bastantes dívidas. Nós tivemos nove meses de salários em atraso. Passamos 
por uma fase muito difícil. Isto quando houve uma transição de uma gerência, que foi entregue quase como que 
uma gestão controlada (porque o banco já não confiava na empresa, já não dava pagamento). Nós chegámos a 
um ponto que as pessoas nas secções não tinham trabalho, foi mesmo parado, nós estávamos semanas à espera 

É reformado e vive actualmente em Oliveira Sta Maria.. Nasceu a 12 de Junhi de 1941. Trabalhou na Oliveira Ferreira 
durante dez anos na fiação média e na Sampaio Ferreira durante 27 anos como empregado de escritório
14-03-2016
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que viesse salário, um mês atrás de outro nós tivemos nove meses sem receber nada. A fábrica não trabalhava! 
Isso foi ali talvez por 1985, foi antes 10 anos de eu me vir embora. Foi a partir daí que isso começou a acontecer 
e que as pessoas não vinham embora porque não tinham emprego noutras fábricas, e então mantiveram-se por 
lá até ver se os salários se punham em dia.

O novo gestor, que era um brasileiro por acaso, lá com as habilidades dele, conseguiu convencer o pessoal 
a não sair da fábrica que aquilo ia ser vendido a uns árabes, a uma equipa árabe, que íamos ficar muito bem, se 
calhar até iria ser a melhor fábrica da europa, isto na boca dele, que era para o pessoal não largar o trabalho, mas 
o pessoal não trabalhava, o pessoal ia para as secções e fazia tricot, sobretudo as senhoras na fiação. No arma-
zém, não havia trabalho, aquilo foi até ao fim, nem havia encomendas nem coisas do género, portanto não havia 
dinheiro para manobrar a fábrica. 

Nos primeiros dias ainda não, enquanto a matéria prima havia em stock. Isso acabou, já não havia dinhei-
ro para comprar matéria-prima e ninguém confiava em nós porque nós não produzíamos não é. E então, ele 
com os bancos, tentou enfim arranjar ali um investimento, um empréstimo para renovar algumas máquinas e 
conseguiu, contentando os trabalhadores a que se mantivessem porque era uma grande fábrica e assim, e que 
nós íamos receber tudo. A verdade é que começámos a receber ao fim de nove meses. Começámos a receber 
aos bocados aos bocados, um bocado de cada mês. Pagavam-nos cinco contos, dependia… E recebíamos o or-
denado actual e iam pagando a conta do atrasado, os cinco contos, às vezes era mais, outras vezes era menos, às 
vezes não era nenhum não é. Portanto, ele a partir daí, conseguiu regularizar os salários aos trabalhadores. Só 
que houve ali um pormenor que os trabalhadores que tinham dinheiro foram recorrendo a esses dinheiros que 
tinham no banco ou assim, ou a juros, ou a render algum dinheirito… Mas esses juros nunca mais o reavemos 
porque eles só nos pagaram aquilo que nos deviam não pagaram aquilo que nós fomos buscar e perdemos, 
quem tinha dinheiro a prazo de receber juros, não é, isso foi tudo por água abaixo. De maneira que ele pôs a 
situação em dia e a dada altura também se foi embora. Outra gestão veio e aquilo começou sempre a piorar 
até que eu vim embora então em 1995, e a fábrica ao fim de 10 anos fechou. Fechou com 220 ou 230 traba-
lhadores, quando eu entrei para lá éramos 1500 trabalhadores, lá em 1970 eramos cerca de 1500 trabalhadores.

A maior parte dos trabalhadores saiu durante a crise de 85, quando a fábrica encerrou aqueles nove meses?
Não, não foi a partir daí. É assim, quando eu fiz o acordo, me propus a vir embora, eu sabia que havia uma 
sentença na fábrica. Houve um acordo de credores, uma sentença em que a fábrica tinha de pagar a dívi-
da naqueles 10 anos, tinha 10 anos para pagar a dívida! Se ao fim de 10 anos não pagasse a dívida tinha 
de sair dali para fora, a fábrica tinha de sair daquele local, ou pagavam ou foi o que aconteceu. Ao fim de 
10 anos precisamente, mais mês menos mês, o pessoal, daí até ao fecho, todos aqueles que podiam arran-
jar emprego noutras empresas começaram todos a sair a sair, a diminuir o quadro do pessoal, até que fe-
chou com 200 e poucas pessoas. Mas acho que isso também foi o que aconteceu em Oliveira Ferreira. 

Aquilo fechou, está no estado em que está e os trabalhadores depois fizeram greves, não recebiam o que 
tinham lá, nem subsídio de férias nem subsídio de natal nem os próprios ordenados atrasados portanto tiveram 
assim em greve durante bastante tempo. Depois de ter fechado também. Havia promessas que iam receber, eram 
situações como está a acontecer agora, isso teve de passar pela venda do que havia na fábrica, a maquinaria e te-
cidos. O gestor que tomou conta daquilo, o administrador judicial, ia vender aquilo e à medida que ia recebendo 
ia pagando primeiro aos trabalhadores e depois aos bancos e à segurança social, parte daquilo até me parece que 
fazia parte da segurança social, aqueles pavilhões que estão para lá, tudo a monte, aquilo é muito grande não 
é. Eu não conheço bem a fábrica e trabalhei lá 27 anos, mas aquilo tem muitos armazéns lá para baixo, muitos 
pavilhões até ao rio, e mesmo cá para cima também. O escritório funcionava ali no portão, do lado esquerdo, 
agora pertence ao Clemente Silva, que era empreito também na altura. Agora está ali alugado ao Mini Preço. 
Também estão ali a recuperar aquela zona onde era a cantina, onde o pessoal comia, onde era a caldeira, estão a 
recuperar aquilo também para alugar suponho eu, ou para vender. A fábrica durou mesmo só 10 anos e, a partir 
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daí, uns procuraram, os que tinham idade para ir para a reforma vieram para o fundo de desemprego, e a fábrica 
fechou. Acho que depois mais tarde eles regularizaram esses pagamentos, com o resultado da venda dos tecidos, 
das máquinas, aquilo foi tudo desmantelado, deve estar só mesmo com as paredes não é. De modo que a minha 
vida na Sampaio Ferreira foi essa não é.

Agora falando em greves. A agitação aconteceu e era de acontecer, portanto aquilo passou por várias reu-
niões, com a comissão de trabalhadores, com a administração, quando aquilo começou a cair, as greves suce-
diam-se lá por volta do escritório. Dentro daquela entrada principal onde está a estátua de Narciso Ferreira, e cá 
fora dos próprios portões. Eu ainda trabalhei muito nesse tempo. Entrava, estava o pessoal em greve, mas nós, 
empregados de escritório, considerados pessoas diferentes, a gente ia para o escritório trabalhar, nessa altura já 
recebíamos alguns apupos à entrada do portão, porque todos eles queriam que nós viéssemos para cá para fora 
para abeira deles. Só que o meu sindicato era diferente do deles não é. Portanto, nunca nos aconselharam a ir 
para a greve e nós não podíamos entrar em greve porque se não estávamos a entrar em conflito com o próprio 
patrão que estávamos a trabalhar de caras com ele não é. Embora muitos teriam força de vontade de ir para lá, 
mas não lhe ficava bem perante a administração.

Apesar de as secções estarem paradas vocês dentro do escritório trabalhavam?
Nós íamos trabalhando mais ao relantinho porque o trabalho não vinha das secções. Mas havia secções que 
no escritório trabalhavam mais. A secção comercial estava sempre a vender aquilo que estava em armazém, os 
stocks, que nós trabalhávamos muito com stocks, tínhamos às vezes grandes lotes de tecido que tinham um 
comprador e que levava aquilo tudo só para pagar salários não é. 

E então isso foi um período de agitação que a Sampaio Ferreira passou. Só que nunca perante aquela 
situação de salários em atraso, daquela natureza, nunca houve confrontos físicos que eu saiba, que as pessoas 
chegassem ao ponto de baterem como às vezes há aí porrada, não senhor! O administrador de vez em quando 
fazia uma reunião, ia para uma secção para o armazém que tínhamos lá do fio, punha-se em cima de umas caixas 
e ali falava ao povo dando informações do negócio que ia fazendo com os árabes, a ideia dele era os árabes que 
nos tentaram convencer que íamos receber aquilo tudo junto… nós passámos o natal «ora bem se calhar vai vir o 
dinheiro todo»…. Nada… vinha a páscoa… Nada… Mas os zuns zuns sucediam-se «o Dr. Magalhães está para 
a Arábia, está para aqui está para ali, de certeza que quando vier vai haver pagamento», essa era a preocupação do 
povo, era a ânsia do dinheiro, porque nós precisávamos dele. A minha mulher na altura trabalhava em Oliveira 
Ferreira, porque quem era só daquela fábrica tiveram muitas dificuldades, trabalhavam ali famílias inteiras que 
passaram muitas dificuldades, muitas mesmo. Mas nós fomo-nos mentalizando que de facto ia acontecer ali 
alguma coisa que nos ia resolver a situação dos salários e da própria empresa continuar a funcionar e funcionou. 
Funcionou mas as administrações que vieram a seguir foram fazendo à maneira deles e as coisas não deram por-
que não conseguiram pagar esse débito, esse acordo que estavam a dever aos bancos e então a fábrica teve mesmo 
que encerrar, eles fecharam aliás, os credores nas reuniões que faziam decidiram que não era possível estar ali a 
continuar a alimentar ilusões de uma coisa que já não viam o fim dela para pagar não é. Pronto nesse sentido pas-
sou-se mal, passou-se mal. Mas além dos maus passados que lá passaram também passámos bons bocados, pas-
sámos bons bocados sim senhor. E hoje resta-nos a saudade de nos tornarmos a encontrar, os colegas de trabalho, 
que foram muitos anos a convivermos como família, das brincadeiras, dos trabalhos que fazíamos, enfim… A 
gente quando passa naquela zona é uma tristeza, estamos a olhar para estas paredes e está tudo podre que nin-
guém quis saber mais desta fábrica. Pronto, isto em resumo foi aquilo que eu vivi, que muitos de nós viveram.

Lembra-se de alguma situação mais caricata, mais engraçada, que tenha acontecido na fábrica? Havia muita relação entre 
funcionários?

Da minha parte, como eu era empregado de escritório, eu trabalhava com as secções que já mencionei. Quase 
todos os dias passava pela estamparia, pelo armazém, pela tinturaria, por essas secções que trabalhavam comigo, 
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e às vezes conversávamos um bocado, a própria engomadeira, também trabalhava com a engomadeira. Conver-
sávamos um bocado e também passávamos o tempo que também era uma forma de não estarmos sentados ali a 
dormir à secretária não é, e pronto, também temos recordações desse tempo, mas também temos recordações do 
contrário não é, por exemplo, naquele tempo o pessoal, os rapazes, gostavam muito de jogar o Carnaval. 

No dia do Carnaval era um problema lá à porta da Sampaio Ferreira, não tanto em Oliveira Ferreira. Che-
gou a guarda a ter que estar ali no dia de Carnaval, porque naquele tempo trabalhávamos, as pessoas pediam para 
ver se podiam vir embora ao meio dia ou assim, para ir viver um bocado o Carnaval. Mais tarde veio-se a guardar 
esse dia não é, e foi mais até por causa disso, porque naquele tempo havia uma maneira de jogar ao Carnaval 
que era um bocado estúpida não é, estúpida porque às vezes pegavam-se desordens. Porque os rapazes iam para 
os portões da fábrica e as raparigas e as senhoras quando saíam, tentavam jogar o Carnaval mas aquilo não era 
aquele tempo de Carnaval limpo, era um carnaval porco, eles deitavam farinha na cabeça das pessoas, outros 
arroz e tal. As senhoras passavam o portão e chegavam ali à ponte e iam com o cabelo todo sujo, com a farinha 
na cara e no cabelo, e, os namoros iam esperar as namoradas e às vezes davam-se desordens não é. E a guarda teve 
de começar a acompanhar, aquilo era um cortejo de povo até lá abaixo ao rio, na ponte sobre o rio, até à beira do 
mercado, que era ali que se concentrava a maior parte das pessoas. Começaram-se a afastar dos portões porque 
começaram a não autorizar que estivessem ali à beira dos portões e então esperavam lá mais abaixo, à beira do 
rio. Pronto isto são situações que a gente viu e que às vezes ríamos dessas situações, mas também ficávamos a 
pensar isto realmente não é forma de brincar é uma forma de abusar não é, mas era o que se usava naquele tempo, 
hoje não se usa o Carnaval dessa forma não é.

Aliás nós começámos a viver o Carnaval do dia de S.Amaro, já se deitavam os brilhantes, os confetis e essa 
coisa toda. Agora a gente vai a essas festas mas já não se vê nada, acabou essa tradição. Naquela altura existia 
a tradição que por vezes, era daquela forma, que era chato, os rapazes não quererem ver as raparigas, as namo-
radas, a apanhar a farinha em cima do cabelo. Pronto são essas recordações que a gente guarda, como também 
guardámos as greves que se faziam cá fora. Os sindicatos, por exemplo, iam para o portão estavam ali quando 
havia um comício, uma sessão de esclarecimento ou assim, eles iam para lá entregar propaganda para a gente 
ir assistir a essas sessões de esclarecimento por causa do fim da fábrica, que os patrões não queriam nada que 
estivessem os sindicatos ali à volta. Portanto, eram muito contra isso não é. E os próprios porteiros, por vezes, 
queriam empurrar o povo mas o próprio povo não saía dali para fora, eram mais que ele não é. De forma que 
essas recordações também as temos não é, dos 27 anos que por lá passei, já não digo tanto dessas recordações de 
Oliveira Ferreira porque eu era mais jovem, em Oliveira Ferreira foi mais calmo sempre, as situações de greves e 
assim nunca se manifestaram muito. Manifestaram-se quando ela fechou também porque queriam receber mas 
também não tinham dinheiro. 

E o que acha que a fábrica ajudou a desenvolver em Riba de Ave e nas freguesias vizinhas, na altura em que elas funcionavam?
Eu, por exemplo, eu faço parte das comissões das festas de Riba de Ave e S.Pedro, já faço à muitos anos, naquela 
altura nos 25 anos de existência, as empresas auxiliavam as festas, tínhamos sempre donativos da empresa Sam-
paio Ferreira de Oliveira Ferreira, ali em volta não é, e isso tudo perdeu-se. Quando Sampaio Ferreira fechou, 
aquele meio ali, aqueles prédios que existem ali, aquilo ali não eram prédios, aquilo ali era uma quinta, perten-
cente à família Ferreira, das fábricas Sampaio Ferreira e Oliveira Ferreira não é, do Narcisso Ferreira neste caso, 
e então aquilo era uma quinta que se veio a transformar em prédios, e algumas vivendas que estão lá dentro. 
De forma que ali nasceram muitas lojas, café, que não havia nada. O único café que havia eram dois cafés, o 
café onde está agora “Os Amigos”, não sei se conhece, que era o prédio antigo, mais abaixo um bocadinho, que 
aqueles eram todos prédios de Narcisso Ferreira, parte deles ainda são, havia um outro café, pequenos café não 
é. E então nasceram a partir daí muitos estabelecimentos porquê? Porque as fábricas trabalhavam eram lojas dos 
300, abriram-se várias lojas naquele centro comercial, cafés, restaurantes… Mas tudo isso quando houve a queda 
das fábricas, nomeadamente Sampaio Ferreira morreu primeiro que a Oliveira Ferreira, aquilo ali começou a cair 
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também e as lojas começaram também a fechar. Nós os apoios já não os tínhamos porque eles encerraram a firma. 
Mas os comércios com eles também começaram a morrer, a fracassar o negócio, que é o que nós vemos hoje, 

entrámos lá dentro e a maior parte das lojas estavam vazias. Tudo estava a funcionar, tudo se criou ali. De forma 
que a partir dessa altura as coisas começaram então a morrer e a Sampaio Ferreira fechou. Tinha lá muita gente 
que vinha cá fora fazer negócio, todos viviam e havia mais alegria neste caso, o pessoal sabia que ao fim do mês 
tinha um salário e que podia fazer projectos na vida e a partir dali perdeu-se a esperança não é. Quem era novo 
que se pode desenrascar noutras empresas foi, mas aqueles que já tinham idades entre os 55 começaram todos a 
vir para casa para as reformas e Riba de Ave estagnou. 

Há muitas famílias que vieram para casa muito cedo e que não conseguiram outro meio de sobrevivência 
se não a reforma, que são reformas pequenas. E que vemos hoje muito deserto, parte das aldeias, casas que não 
estão ocupadas, precisamente porque as pessoas não tinham meios para poder sobreviver e à medida que foram 
morrendo os velhos, os outros também não as quiseram. Isto foi o pior que tivemos com o fecho desta empresa, 
depois veio a Oliveira Ferreira, que aumentou ainda a gravidade dessa situação, de desemprego, que foi a mesma 
que no nosso meio, Riba de Ave perdeu muito, e neste momento podemos dizer que não temos investimento 
em Riba de Ave. O que é que temos? Temos o hospital, que é uma grande indústria neste caso não é, temos as 
escolas, o Externato e a Didáxis, e temos o centro de dia e pouco mais temos em Riba de Ave. 

Riba de Ave perdeu muito digamos do seu movimento com a queda das fábricas porque nós tínhamos aqui 
famílias de muitas freguesias circunvizinhas, tínhamos aqui pessoal a trabalhar, vindo de Lustosa, de S.Martinho 
do Campo, de Vizela. Houve pessoas que estavam aqui a viver e ao fim de semana iam para a família, alugavam 
aqui uns quartitos em casas particulares, e há gente de muitas terras que vinha para aqui trabalhar. E a partir 
dali tudo começou a desertar, e Riba de Ave ficou mais deserto e mais pobre não é. Hoje já não é tanto mas 
ainda é, ainda se vive esse problema do encerramento das empresas principais de Riba de Ave. E pergunta-se 
assim e porque é que aquilo hoje não está ocupado com pavilhões, porque é que não fazem, por exemplo, um 
grande supermercado ou pavilhões a alugar para pequenas empresas? Não está porque não há vontade política, 
não há vontade política porque aquilo já é um património que parte dele já é particular, de pessoas particulares 
que, como o Clementíssimo que era um empreiteiro ficou com uma parte porquê, porque lhe deviam dinheiro, 
e assim sucessivamente. Então isto é deles e eles não vendem aquilo por qualquer preço. Ora o que acontece 
em Oliveira Ferreira é a mesma coisa, não sabemos se aquilo está entregue ao tribunal, se o que é que estão à 
espera não é. Não se faz nada. Destas duas grandes empresas que Narcisso Ferreira criou não se faz nada. Podia 
ser recuperado, como há muitas por aí que são recuperadas para fazerem outras pequenas empresas, não se faz 
porque primeiro as autarquias não têm possibilidades e são terrenos particulares, prédios particulares, e também 
os próprios autarcas não têm grande vontade. Porque se tivessem vontade devia ter nascido ali uma série de 
empresas em Sampaio Ferreira, que eu como disse, está tudo a cair, e hoje poderíamos estar mais desenvolvidos 
e a viver mais tranquilos, não estamos porque a nossa juventude não tem muito onde os empregar. Onde é que 
eles se refugiam? Naturalmente vão para as universidades, hoje há a facilidade de estudar que não havia no meu 
tempo. No meu tempo a gente saía da escola aos 12 anos já ia para trabalhar não é, uns com a terceira outros 
com a quarta, maior parte só com a terceira classe, e outros com a segunda, e de forma que hoje não. Hoje há essa 
capacidade, que o 25 de Abril veio trazer muitas coisas, muitas regalias que não existiam naquele tempo não é.

Actualmente quando passa na fábrica e olha o que sente?
Não digo que me sinto revoltado porque houve quem trabalhasse mais anos lá que eu, mas sinto-me triste por 
ver uma empresa onde nós trabalhávamos e geríamos a nossa vida com o rendimento que tínhamos, que nin-
guém faz nada por aquilo, e que no aspeto até é mau para quem nos visita não é. O aspeto das paredes dos telha-
dos, é mau para nós, e que poderia haver alguém responsável que fizesse algo por aquilo, que recuperasse aquilo 
e não há. Não há mas penso eu que não é por não haver dinheiro não é, talvez pouca vontade de fazer um estudo 
e tentar que aquilo fosse recuperado através do dono ou uma coisa assim parecida, por acordos de pagamento, 
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que aquilo fosse recuperado porque se aquilo tivesse acontecido à 20 anos atrás compreende, com certeza que há 
muitos empresários aqui de Riba de Ave que foram para outras freguesias, foram se instalar noutras freguesias 
(eu conheço firmas que foram para S.Mateus de Oliveira, outros foram para Delães, outros foram para outras 
freguesias) onde tem pavilhões que houve quem investisse, e alugaram e as firmas foram para lá, deixaram Riba 
de Ave, deixaram de fazer o seu movimento em Riba de Ave, e Riba de Ave não lucrou nada com isso. Portanto, 
porquê? Porque não criaram condições para eles se manterem aqui compreende, a situação é essa. E se me per-
guntar eu tenho pena daquilo. Tenho pena porque trabalhei muitos anos lá, foi mais em Sampaio Ferreira que 
em Oliveira Ferreira, e neste tempo todo que eu deixei a fábrica não houve ninguém que, nem de autarquias nem 
coisa do género, deitasse mão aquelas empresas e que criasse ali uma solução de pôr aquilo a funcionar novamen-
te com outras actividades se calhar até, não quer dizer que fosse a têxtil. Nós fomos os pioneiros da têxtil aqui. 
A Sampaio Ferreira trabalhava com muitos tecidos iguais aos da Riopele. Mas tínhamos um problema, o nosso 
tecido era mais caro que o deles. Nós tínhamos muitas vezes de o vender com prejuízo, a custo de produção, e 
às vezes a menos até, para começar a ter os salários em dia. Na Riopele começaram a modernizar e com menos 
faziam mais. Aqui havia apenas máquinas antigas, não se modernizou. Então, não tínhamos a capacidade para 
competir com essas empresas. 

Eu tenho pena que realmente a família Ferreira, o Conde de Riba de Ave, que são descendentes de Narciso 
Ferreira, que não deixasse ninguém dos familiares, que ainda estão vivos vários, que está o bisneto, comen-
dador, ainda foi meu patrão durante algum tempo, ainda estão os cunhados, que também trabalharam parte 
deles na empresa, como vereadores como administradores, e não houve nenhum que ficasse com as empresas, 
quer dizer tentasse gerir aquilo nem que fosse mais pequeno mas continuar a obra que os avós e bisavós cons-
truíram. Porque hoje vemos ali o busto do Narcisso Ferreira até ao desprezo, praticamente ali está despreza-
do. Quando ele foi o pioneiro de todas as quintas de Riba de Ave, ali à volta, Quinta Delfim Ferreira, onde 
está instalado o colégio Externato Delfim Ferreira, aquilo pertencia a Delfim Ferreira aqueles terrenos, aquela 
quinta que foi comprada que está praticamente deserta, por pouco dinheiro na altura quem tinha dinheiro 
empatava mas não fez nada daquilo, aquilo continua a morrer. Eram aquelas quintas junto à Oliveira Ferreira, 
que também pertenciam À família Ferreira, a quinta do Sr. Joaquim Ferreira, que é aquela ao lado do Rio em 
frente à Oliveira Ferreira, tudo isso era da família Ferreira, tudo isso são descendentes de Narcisso Ferreira, 
mas não houve ninguém na família que conseguisse ficar com aquilo, administrar, tentar administrar aquilo.

A fábrica já tinha cento e tal anos quando eu saí de lá, da Sampaio Ferreira, portanto foi das pri-
meiras fábricas a serem fundadas pelo Narcisso Ferreira, acho que a Oliveira Ferreira nasceu depois. 
Hoje estámos nesta situação porque eles acomodaram-se que «eu já tenho para mim, que os meus pais deixa-
ram-me, os meus avós, e eu agora não para me chatear com o povo» não é. Quanto a mim essa gente já não tinha 
espírito de industriais, porque se não continuavam a obra. Sabiam que estavam acomodados porque tinham para 
eles não é. E hoje é o que nós vemos, até a própria fundação está a decair, aqueles prédios ali, tínhamos uma 
estalagem, está agora com os quartos todos vagos, ainda ontem passei lá, foi no sábado, estava lá um conjun-
tuzito a ensaiar numa sala daquelas, que aquilo eram os quartos de dormir dos hóspedes, a bateria ouvia-se cá 
embaixo, por cima da farmácia porque eles nem caseiros tem. Está o Dr.Nestor, e estámos nós, eu faço parte de 
uma associação de reformados de Riba de Ave, e que já nos cedeu lá uma salinha também, para nós ir para lá 
reunir e tal. Mas quer dizer aquilo tudo funcionava no tempo de Sampaio Ferreira quando trabalhava. Vinham 
os técnicos estrangeiros montar os teares, estavam todos instalados na estalagem, que eu lá trabalhei, trabalhei 
lá algum tempo, a fazer as contas aos clientes, que vinham lá na minha hora de refeição, que me pediam para 
fazer aquilo, eu estava a trabalhar à beirinha e almoçava lá. Só para dizer que de facto, quem trabalhou tantos 
anos numa empresa e que vê agora tudo a cair, e ninguém querer saber é triste, é a imagem que eu tenho daquilo 
é tristeza, porque passo ali muitas vezes a pé, ainda passei lá hoje duas vezes, e começo a olhar de cima para 
baixo, até ao portão principal, e a ver que realmente é uma tristeza muito grande. Isto já tem sido dito por muita 
gente, mas nem os próprios responsáveis autárquicos não podem fazer nada, a única instituição que realmente 
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poderia fazer alguma coisa ali era a Câmara, seria a Câmara, se houvesse força de vontade mas eles vem com 
aquela de que aquilo é do privado que não podem obrigar os privados, é isso que nós ouvimos, por exemplo o 
nosso cinema está todo a cair abaixo também já à quatro anos, no tempo do Armindo Costa, que aquilo ia ser 
tudo restaurado, criar aqui um pólo da casa das artes, o Dr.Nestor tem essa informação e está a trabalhar para 
isso, que também será recuperado a breve prazo, não me acredito! Já teve reuniões com o Dr.Paulo Cunha que 
veio aqui, trouxe um arquitecto, reuniu as instituições para ver o que nós podíamos fazer lá dentro, o que po-
díamos apresentar para pôr aquilo a funcionar, todos nós demos isso mas a casa contínua na mesma. Porque os 
próprios donos daquilo, que é o comendador, a fundação, por sua vez, também não querem entregar aquilo assim 
de qualquer maneira, eles querem contrapartidas, foi o caso do Mercado, eles comprometeram-se a restaurar o 
Mercado, como restauraram, e criaram lá lojas com rendas caríssimas que eles não aguentam aquilo, mas que 
recuperassem eles o cineteatro, um projecto, mas esse projecto não foi concluído, não se fez obra. Foi ali que eu 
vi os meus primeiros filmes e hoje vejo tudo a cair abaixo. É pena, é mau à entrada de Riba de Ave estar assim 
tão degradada como está. 

Muitos conseguiram salvar-se e colocar-se bem na vida, outros não. Eu felizmente ainda vim a tempo, eu 
sabia que aquilo não ia aguentar porque o projecto era esse, ou pagavam a dívida ou ia ser encerrada ao fim de 10 
anos, eu sabia que isso ia acontecer porque eu estava mais ligado à administração não é, e então como tive opor-
tunidade de deixar a fábrica, e com alguma indeminização, que os meus outros colegas não trouxeram nada não 
é, e eu ainda trouxe 40% dos direitos que eu tinha, aquilo era pago aos soluços mas pronto, e vim directamente 
para a reforma. Mas os que tiveram até ao fim já não tiveram essa regalia, e já vieram sem nada e tiveram que ir 
para o portão fazer muitas greves para conseguir os direitos.
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Entrevista: Manuel Carlos Ferreira Machado

Qual a profissão que exercícia? Como era o seu quotidiano de trabalho_
A primeira que fui foi p’ra fiação, trabalhar nas solainas, depois fui limpar teares, e agora para a última estava 
no armazém, na expedição. Era das oito às seis, e depois houveram muitos horários, veio o das seis às duas…

E guarda boas recordações da fábrica?
Nem por isso… (risos) Nem por isso, os trabalhos nunca fazem bons, como se diz, não faz bem… Também foi 
sempre um bocadinho ao duro, não havia assim grandes… Mas pronto era aquele tempo, era aquele tempo… 
Era um trabalho que tinha de tudo.

E em termos de convívio com as outras pessoas?
Isso havia, isso havia muito.

E como é que acha que a fábrica beneficiou a freguesia de Riba de Ave e as freguesias à volta?
Beneficiou porque a gente trabalhava quase de graça… beneficiou bem fez a residência ali do quinteiro, criou 
Riba de Ave, e criou o Hospital e criou os bombeiros e criou a guarda, criou a fundação e era quase tudo deles.

Disse que as pessoas trabalhavam quase de graça, achava que…
Bem era o salário daquele tempo, era o salário naquele tempo, mas p’ra eles conseguirem criar isto tudo, eu acho 
que também saiu muito de nós. Com certeza naquele tempo uns ganhariam muito, outros nem por isso… mas 
bem o salário era aquele, tínhamos de sobreviver.

Quando as fábricas encerraram como é que as pessoas reagiram?
Como elas reagiram já se sabe. Reagiram mal, ia tudo p’ra miséria como está, iam viver mal, e viveram porque 
nós tivemos nove meses sem receber em salário. Depois eles recuperaram e deram esse dinheiro, mas tivemos 
mal nove meses, quem tinha algum de lado conseguiu viver confortável, quem não tinha teve de andar a pedir 
à família ou qualquer coisa assim. E depois também a firma acabou por rebentar e muitos safaram-se foi com 
as escolas, o Externato a Didáxis, que começaram a evoluir, o Hospital, e aí começaram a empregar muita gente 
também porque se não, se está mal Riba de Ave então ainda ia ficar muito pior. 

E o que é que acha agora quando olha para a fábrica?
Eu até nem olho… Mas de qualquer maneira quando olho já se sabe… é o que vai acontecer a nós também, tudo 
cada vez mais p’ra ruína, e prontos está na ruína… e cada vez pior. Agora também não pode ir p’ra pior, às vezes 
ainda vai. Mas compraram alguns salões, restauraram, e fizeram um clube de futebol e andam aí a restaurar mais 
umas coisitas mas isso não é nada não é… para o tamanho que a fábrica tem, isso não é nada.

Acha que deviam era ter dado um novo uso aquelas instalações?
Sim, mas ali também é difícil, porque tem fundos, e depois tem a parte de cima, aquilo é complicado p’ra meter 
pessoas p’ra alugar os salões, aquilo está assim muito mal arranjado. Aquilo está realmente em mau estado, sem 
janelas… Os drogas rebentaram com tudo, iam buscar fio, cobre, iam buscar isso tudo… destruíram tudo.

É natural de Riba de Ave Nasceu a 17 de Agosto de 1936. Actualmente está reformado. Trabalhou na empresa Sampaio 
Ferreira durante 43 anos nas solainas, fiaçao média, limpeza de teares e armazém da expedição.
24-02-2015
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Entrevista: Manuel Rocha da Costa

Quanto tempo trabalhou na fábrica?
Trinta e seis anos. Entrei em 69, foi Junho ou Julho não tenho bem a certeza de 1969.

Qual era a profissão ou em que secção trabalhava?
Eu fui para lá trabalhar numa máquina, na secção de revista. Trabalhei lá desde essa data de 69 até 1971, Janeiro 
de 1971. E depois em Janeiro de 1971 fui p’ra tropa, tive até Abril de 1974. Portanto estive em África. Quando 
vim retomei novamente o trabalho. Como não precisavam de mim naquela secção mudei para controlador de 
produção. Saí da máquina, fui p’ra controlador de secção, sempre na mesma secção. Em 1997, se a memória 
ainda anão me atraiçoa, fui promovido a chefe de equipa. Isto chefe de equipa porque antigamente, uma pessoa 
foi para lá havia um mestre e um encarregado. O mestre era o chefe de secção e o encarregado era o adjunto do 
chefe de secção. E quando eu fui tomar conta era p’ra chefe de secção mas como chefe de secção ganhava-se 
mais eles puseram-me a chefe de equipa. Porque ganhava menos. Quer dizer acabaram com o chefe de secção, 
encarregado, adjunto, acabaram essas profissões, e puseram-me como chefe de equipa. E estive como chefe de 
equipa desde 1997 até 2005, portanto Março de 2005.

Então esteve até ao final…
Até ao final. Quando chegou a Janeiro de 2005, começaram os salários a atrasar-se. Como os salários começaram 
a atrasar-se, portanto aquilo estava assim a ir p’ro torto, eu como tinha salários em atraso o que é que eu fiz, eu e 
mais dois colegas rescindimos o contrato. Com o objectivo claro de, nós tínhamos consciência que ao rescindir 
o contrato era quase como despedir, por falta de pagamento, isso não há dúvidas nenhumas. E portanto, aquilo 
nunca mais trabalhou, tinha a rescinção feita, portanto o despedimento estava feito, o povo tinha entrado em 
greve e a greve foi até ao fim, e dali acabou a Sampaio Ferreira.

Então foi em 2005 que as pessoas começaram a entrar em greve?
Sim foi em Março de 2005.

Que boas recordações é que guarda…
Ora bem havia assim boas relações com as outras pessoas, a nível de trabalho gostava daquilo que fazia, sempre 
trabalhei naquele sector e gostava. E, portanto, nunca tive problemas lá dentro da empresa. Cumpria rigoro-
samente as ordens que me eram transmitidas e p’ro fim já fazia cumprir as ordens que me eram transmitidas 
portanto p’ra transmitir aos outros trabalhadores. 

E assim alguma recordação mais caricata desse tempo?
Não… Recordações, recordações… Era o dia-a-dia, portanto era o trabalho, cumpria, vinha embora, dia após 
dia era isso que nós fazíamos, eu no meu caso que fazia rigorosamente. Outros poderão ter algumas recordações 
mais caricatas ou menos caricatas mas comigo não tive assim… Portanto há coisas que são caricatas p’ro fim 
claro, eles queriam a torto e a direito levar aquilo até ao fim, e depois começou a haver mais repressão sobre os 
trabalhadores que era para os trabalhadores rescindirem o contrato e vir embora. Foi-me proposto isso precisa-
mente. E, antes, uns três ou quatro meses antes, foi-me transmitido a ver se eu também queria rescindir o contra-
to, vir embora, e ponto final parágrafo. Eu não quis, fui até ao fim, já quando estava a ficar p’ro torto fui obrigado 
realmente a sair. Eu rescendi de livre vontade atenção! Ninguém me obrigou a tal, eu rescendi de livre vontade! 
A repressão que havia lá dentro, dentro da empresa, era tanta… já não suportava trabalhar lá com aquilo, com 
aquele sistema. Como já era impossível trabalhar com aquele sistema, só tinha uma solução: tinha os salários em 
atraso, rescendi o contrato e vim embora, ponto final parágrafo, já não se mexia mais nada.

É natural de Lordelo, Guimarães. Nasceu a 05 de Abril de 1950. Actualmente está reformado. Trabalhou na empresa Sampaio 
Ferreira durante 36 anos. De 69 a 71 trabalhou na secção de revista. De 71 a 74 esteve ao serviço da tropa. Quando se deu o 
25 de Abril regressou a Portugal e assumiu o cargo de controlador de produção. Em 1997 foi promovido a chefe de equipa, cargo 
que teve até o encerramento da fábrica em Março de 2005.
25-02-2015
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E existe algum aspeto que não gostou? Más recordações do sítio?
Não, quer dizer, eu assim más recordações nunca tive assim más recordações. Também não fazia haver más 
recordações portanto cumpria rigorosamente aquilo que me era estipulado e como tal, o dia a dia era sempre 
naquilo. P’ro fim havia repressão, havia tudo isso, sim senhor, mas era na parte final já. Já não havia nada a fazer. 
O objectivo era claro da parte da administração: quanto menos trabalhadores estivessem lá mais fácil era eles 
negociar p’ra eles virem embora, portanto se estivessem muitos teriam de indemnizar. Eles chegaram a um ponto 
que tinham o mínimo, cento e vinte ou cento e trinta trabalhadores, não devia ter muito mais que isso, então 
chegou ao fim, acabou.

O que é que acha que a fábrica ajudou a desenvolver na região?
Quer dizer, aquela empresa tinha tudo de bom, depois houve aí um período em que a má administração, não foi 
assim dos últimos anos, já antes, uns anos antes, talvez 10 anos antes, ou quinze, começou a haver má adminis-
tração. Quando há má administração as coisas não funcionam, aquilo pára. É preciso investir, porque é preciso, 
por exemplo, gastava-se tintas, era preciso material para fazer os acabamentos aos artigos que lá faziam. Mas 
isso tinha de vir antes, para entrar, e eles estavam sempre à espera de produzir e só depois é que iam comprar e 
vivia-se ali mal porque alguém na administração, desviou assim as verbas… nós já sabíamos isso, nós já sabíamos 
que isso ia acontecer. Nós não fomos apanhados de surpresa.

E quando aquilo encerrou como é que as pessoas sobreviveram nesse tempo?
Aquilo foi uma angústia muito grande p’ra muitas pessoas. E porquê? Porque ainda haviam pessoas novas, haviam 
pessoas que tinham trinta e cinco, quarenta anos. P’ra ir p’ra reformada ainda eram novos, e p’ra arranjar emprego 
já eram velhos, já ninguém os queria. Ora, como tal, as pessoas viveram ali no pânico, passaram uns maus boca-
dos. Não é o meu caso, eu na maré já tinha cinquenta e cinco anos. Vinha p’ro fundo de desemprego, inscrevi-me 
no centro de emprego, e passado três anos fui logo direto p’ra reforma, o problema ficou arrumado, o meu proble-
ma, o problema das outras pessoas é que não. As outras pessoas que eram muito mais novas tiveram de se sujeitar 
a ir p’ra outros lados, a trabalhar dias a dias, outras pessoas passaram necessidades, tenho noção que é verdade. 

Foi assim que se passou, as pessoas ficaram muito tristes, ficaram aborrecidas porque se a situa-
ção agradava a alguém, haviam pessoas a quem não agradava, precisavam daquilo. Aquilo fazia-lhes fal-
ta, não é o trabalho, mas o dinheiro, porque o importante é ao fim do mês receber o dinheiro. Mas pron-
to, não há nada que não se possa resolver, lá se resolveu. Já estão passados, foi em 2005 estamos em 2015, 
10 anos. Aquilo praticamente já não tem mais solução nenhuma, já foi arrumado, arrumou-se definitiva-
mente. As pessoas, por aqui e por acolá, já se desenrrascaram da melhor maneira. E foi assim que se passou.

E agora o que é sente quando passa por lá e vê a fábrica?
Triste. Trabalhei lá muitos anos… Tristeza muito grande. Olho para aquilo, vejo tudo a cair, tenho pena. Aquilo 
que eu pensava que ia dar p’ra mim e p’ros meus filhos mas infelizmente não deu p’ra ninguém. E era isso, eu 
gostava de ver aquilo a trabalhar, gostava de ver, gostava que alguém dissesse assim “vamos andar com isto… “ 
não, aquilo está tudo a cair, aquilo até mete pena, mete dó. Passo lá e vejo auqilo a cair aos bocados, e as pessoas 
podem ver e constatam que realmente é verdade aquilo que eu estou a dizer. Aquilo mete pena na Sampaio 
Ferreira. Noutras empresas será igual.

O meu problema estava resolvido, mas era o meu. Eu sou eu, outras pessoas são outras pessoas que precisa-
vam daquilo. E aquilo ainda poderia dar para os filhos, e até p’ros nossos netos, aquilo já era uma empresa que 
vinha de trás, era uma empresa muito grande. Eu quando fui p’ra lá, em 1969, se há uma coisa que eu gosto de 
frisar, deviam trabalhar, não sei, umas duas ou três mil pessoas. Dava gosto a uma pessoa ver todos os turnos, 
muitas pessoas… dava gosto sim senhora. E as pessoas trabalhavam contentes, alegres, mas p’ro fim não, as pes-
soas estavam lá desmotivadas, não é que não fossem os mesmos trabalhadores, os trabalhadores eram os mesmos, 
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só que estavam desmotivados. Quando viram o que era isto em 1979, 70, 71, e por aí fora, aquilo como eu vivi, e 
depois entramos num período, isto em 1977 ou 78, um período de má administração, falta de pagamentos, nós 
tivemos lá salários em atraso, já em 1978/79. Mais ou menos por essa maré. Nós tivemos salários em atraso. E 
depois prometiam, diziam que vinha dinheiros lá da Arábias, daqui e dacolá, e nunca chegava esse dito dinheiro. 
E mudava-se de direcção fabril, vinham uns, vinham outros, e engenheiros atrás de engenheiros. Quando aquilo 
começou a ir p’ro torto foi quando eles começaram a empregar engenheiros. E quase em todas as secções tinham 
engenheiros. Eu onde estava, numa secção pequenita, haviam dois engenheiros. Bem sei que eram moços novos 
que precisavam de ganhar a vida, como eu precisava, mas não se justificava. Quer dizer então se se justifica-se era 
pôr a trabalhar engenheiros nos teares e por aí fora. Mas não, havia engenheiros aqui, e acolá, eram engenheiros 
que não se entendia. E quando eu fui p’ra lá não era isso, o sistema não era esse. 

O sistema era, como já disse, havia um mestre numa secção e o encarregado. O mestre era o chefe de secção 
e o encarregado era adjunto dele. Depois é claro o que eles fizeram. Meteram lá os engenheiros, suprimiram 
esses mestres, e depois puseram uma pessoa que tivesse mais um bocado de capacidades como chefe de equipa. E 
porquê chefe de equipa? P’ra pagar menos. Enquanto que, por exemplo, um mestre ganhava uma verba, se fosse 
chefe de equipa ia ganhar menos, aí 60 ou 70% menos. Depois eles p’ra compensar, no meu caso concreto… foi 
uma vergonha, eu até me sentia humilhado e ultrajado, davam prémios, davam aquilo como prémios. Era prémio 
de produção, era prémio de mérito, enfim… Eram prémios… Eles punham lá quando quisessem. E esses pré-
mios era p’ra fugir a quê? Aquilo era p’ra fugir ao fisco. Esse dinheiro não entrava na folha, eles davam o dinheiro 
mas não entrava na folha, quer dizer quem era prejudicado era o trabalhador. Eu por exemplo, se eu tivesse na 
minha folha o dinheiro de mestre, neste caso chefe de equipa, teriam que me dar muito mais. E eles p’ra evitar 
isso davam como chefe de equipa. Eu aceitei porque é mais um bocadito de dinheiro. Na maré foi me proposto 
tomar conta daquela secção, sim senhora, mas depois disseram-me Mas como chefe de equipa… Aquilo dá mais 
um bocadito e tal. O que viesse a mais era bem vindo, por isso, não foi porque eu nunca tive medo ao trabalho, 
atenção, porque eu trabalhei, nunca tive medo.

Havia lá um engenheiro, e eles queriam correr com esse engenheiro, mas como eu era o braço direito desse 
engenheiro, não era só a ele que eles queriam correr. Era ele e era eu. Ele, era moço novo, arranjou lá em em-
prego, e atrás dele era eu. Logo no mesmo dia que ele foi embora, ele foi embora às cinco horas, e eu às quatro 
e meia, cinco horas fui chamado ao escritório, a ver se também queria assinar o meu despedimento. E o que é 
que eu disse, Não! Eu sou trabalhador , sempre fui trabalhador, aceitei estar aqui, façam aquilo que vocês bem 
entenderem, eu não vou!, Vai ser despromovido, Faça como quiser! 

O engenheiro, era uma pessoa já com estudos, uma pessoa que diz assim Ora bem vou-me desenrrascar p’ra 
outro lado porque aqui já deu o que deu. Mas eu não, eu vivi sempre ali. Foram 36 anos que eu vivi lá, na maré 
ainda eram trinta e tal anos, eu disse Não, eu sempre fui trabalhador, sei trabalhar… Mas eles não queriam isso, 
eles queriam mesmo que eu viesse embora. Era que eu viesse embora mas de livre vontade. Não era eles man-
darem embora, porque eles não mandavam embora, queriam que fosse eu, por minha iniciativa, Tu vais acabar 
por ir embora… Enganaram-se pronto, estive até ao fim. Depois no fim, a rescisão que que fiz no fim foi uma 
rescisão minha, pessoal. Aquilo podia eventualmente voltar a trabalhar, porque estava em greve mas podia voltar 
a trabalhar, só que não foi, não trabalhou. Tinha a noção que se aquilo voltasse a trabalhar já não era trabalhador 
de lá, da empresa.

Em 1977, 78, não sei precisar as datas, também estivemos em greve bastante tempo, muito tempo, não sei, 
foi uma greve de nove dias seguidos por falta de pagamentos. A administração não era a mesma. Aquilo foi 
andando, pagaram tudo. E depois a partir de 2002/2003, começaram assim a querer atrasar. Chegou a 2004, e 
no final aí, começaram a falhar. E depois chegou a 2005, veio um bocadito e tal, mas nós não podíamos aguentar 
mais portanto, em Março de 2005, depois de se entrar mesmo em greve caiu, e nunca mais se levantou.
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Entrevista: Maria Adelaide Ferreira Bessa Gomes

Em que secção é que trabalhava?
Primeiro fui para o armazém, o meu primeiro ali foi o armazém. Depois fui para o laboratório da fiação. 

E guarda algumas recordações…
As relações que guardo é que criei boas amizades ali. Criei boas amigas, gostava do trabalho que fazia, e sobre-
tudo as amizades que tive. 

E como era o quotidiano do trabalho?
Nós era analisar o fio da fiação. Aquilo tinha os continos as bobinadeiras, torcedores, laminadores… e a gente ia 
buscar um bocadinho de fio para analizar.

E como era o dinamismo da fábrica?
Naquela altura trabalhava-se bem. Eu tive lá os meus pais, na altura dos meus pais deviam ser umas 2 mil pes-
soas. A fábrica chegou a quase ter 3 mil pessoas. Quando eu fui já era menos gente mas mesmo assim trabalhava 
bem. Na altura em que eu estive trabalhava-se para Angola, Moçambique. Tinha uma exportação boa. Depois 
começou a afrouxar não é… o tempo de crise, depois começaram a meter muitos engenheiros e pronto, e um 
queria assim e outro queria assado e foi tudo indo abaixo. Isto era o mundo, eu lembro-me ainda era solteira não 
é, no dia de Carnaval, eu namorava e o meu namorado tinha de me ir buscar dentro dos portões porque aqui 
era um mundo de gente. E depois eles vinham por aí, e queriam fazer malandrices e atirar os confetis, e aquelas 
coisas todas… mas era um mundo de gente… agora na avenida não se vê ninguém.

E o que é que acha que a fábrica ajudou em Riba de Ave e nas freguesias à volta?
Muito, muito… uma fábrica que teve 2 mil pessoas ou mais, eu acho que na altura se falava em mais, para fechar 
em poucos anos… Isto no espaço de pouco tempo foi tudo abaixo, e Riba de Ave perdeu muito com isso. Foi esta 
empresa e depois foi a Oliveira Ferreira e depois foi a Filda, e isto vivia do têxtil. Depois foi tudo abaixo. Agora 
não há nada… agora não há nada, não há pessoas, não há emprego, não há nada.

Acha que a freguesia perdeu o ritmo?
Muito! Perdeu tudo, tudo, e agora não se vê quase ninguém. Agora está muito, muito parado.

E na altura quando fecharam as fábricas como é que as pessoas reagiram?
As pessoas reagiram mal, muito mal. Eram casais, haviam famílias, eu falo por mim porque tive os meus pais, 
tive o meu irmão e tive eu… Eram famílias inteiras a trabalhar na Sampaio Ferreira, e nestas firmas. Isso fechou 
e acabou tudo. 

No caso da senhora, saiu antes de ter fechado, foi por opção própria?
Sim, sim, para me estabelecer por conta própria.

Em relação às antigas instalações, elas estão degradadas, o que acha que se podia fazer?
Criar qualquer coisa como por exemplo se fez na fábrica em Santo Tirso. Ali tem a incubadora. Aqui está uma 
coisa boa para isso. Fazer qualquer coisa para isto não estar a degradar. Está terrível ali, está terrível.

É natural Vila das Aves, nasceu em 1954. Actualmente está reformada, e é proprietária da Riscos Papelaria e da Ribafoto, 
ambos os estabelecimentos situam-se em Riba de Ave. Começou a trabalhar na empresa Sampaio Ferreira com 17 anos e 
trabalhou nesta 17 anos. Trabalhou no armazém inicialmente e depois no laboratório da fiação.
24-02-2015 e 29-03-2015



206

Entrevista Maria Adelina Azevedo Freitas

Quanto tempo trabalhou na Oliveira Ferreira?
Trabalhei na fiação até aos 19. Portanto entrei aos 14, trabalhei cinco anos. E depois passei para a confecção, 
trabalhei três anos. Trabalhei oito anos no total.

E que recordações guarda desse tempo? 
Muito boas porque, com os amigos era tudo muito bom, o trabalho… Era um trabalho que tínhamos mais li-
gação entre amigos do que por exemplo agora em confecção, é muito diferente, não se anda tanto a pé, estamos 
sempre sentados, é um trabalho muito repetitivo. Quando nós na fiacção, que foi o meu caso, era um trabalho 
que a gente andava mais a pé. Era menos gente, porque era mais distribuído pelas máquinas porque eram as 
máquinas grandes, e uma pessoa tinha três contínuos, ou quatro, e aquilo era muito comprido. Nós agora na 
confecção, é uma máquina aqui, outra ali, acabamos por ter mais gente mas que não podemos falar tanto, não te-
mos tanto tempo, enquanto que na fiacção as máquinas trabalhavam e nós enquanto elas trabalhavam podíamos 
dar uma palavrinha uns aos outros. Nós agora somos muito mais pressionados no trabalho, do que era naquela 
altura na fiação, e mesmo na confecção. Naquela altura não eramos tão pressionados como somos agora. Nós 
agora temos que dar produção, ainda mais produção, nunca estão bem com a produção… Naquele tempo era 
muito bom, era muito bom mesmo.

Assim momentos mais complicados?
Eu por acaso não. Por acaso fui na altura do 25 de Abril, entrei no dia 01 de Abril de 74, logo a seguir veio o 25 
de Abril, que foi muito bom não é, e que nunca tornemos a voltar atrás… e pronto, e logo a partir daí as coisas 
também começaram a melhorar, e essas coisas todas. O nível de vida das pessoas também começou a melhorar 
porque os ordenados também melhoraram. Eu fui logo para o salário mínimo que foi 4 contos e 200 escudos, 
4.200 escudos, que foi nessa altura e a partir daí acho que as coisas foram boas. 

E como era o quotidiano do trabalho? Como é que vocês se deslocavam? 
O meu turno era das duas às dez. Quando andei na fiação. Das duas às dez tínhamos meia hora de pausa para 
depois nós irmos comer a sopa, chamavam comer a sopa, ou quem quisesse comia uma refeição, mas eu ia comer 
a sopa. Na confecção, nós aí já tínhamos a hora e meia, a hora de almoçar, o intervalo de manha e à tarde. Nesse 
tempo nós convivíamos o que a gente podia, não dava muito tempo mas pronto. No final do trabalho, tínhamos 
os vestuários. Antes de ir íamos aos vestuários, tirar a roupa, na fiação, e na confecção a mesma coisa, mas nós 
na confecção já não nos sujávamos tanto, não precisávamos de mudar de roupa como tínhamos que mudar de 
roupa na fiação, porque é muito sujo. E então nós mudávamos de roupa nos vestuários, e íamos pro trabalho, pra 
confecção ou fiação e à noite a mesma coisa. E então como todas as casas não tinham casa de banho, naquele 
tempo, e como lá já havia para nós tomar banho, então eu também levava a minha roupinha e tomava o meu 
banhinho antes de vir embora. Pra ter aquelas condições que nós não tínhamos em casa porque em casa não 
havia casas de banho. Nem toda a gente tomava, mas eu como era nova, era moça, naquela altura a gente já 
aproveitava a oportunidade.

Ia a pé. Quando comecei a trabalhar ia a pé e vinha a pé porque não havia… Depois as coisas começaram 
a melhorar, passado um anito ou dois. As coisas começaram a melhorar, e a minha mãe começou a dar –nos 
dinheiro para o passe da camioneta mas ao princípio nós não íamos. A minha mãe dava-nos a dinheiro, a mim 
e à minha irmã, e nós guardávamos o dinheiro, pra não gastar, para nós termos aquele dinheirinho para outras 
coisinhas que a gente quisesse fora daquilo que a minha mãe nos dava. Depois passado um ano ou dois é que a 
gente começou a ir de transporte, de carreira. Eu conto isto muitas vezes aos meus filhos pra eles saberem que a 
vida não foi sempre aquilo que eles agoram pensam que foi sempre o que é. A minha mãe não tinha para nos dar 
aquilo que nós agora tentamos dar. Tínhamos que suar muito, eu fui com 14… Que era difícil era, mas custou. 
Agora as coisas estão melhores para os nossos filhos, mas nem para toda a gente. 

É natural de Oliveira Santa Maria. Nasceu em 1961. Trabalhou na empresa Oliveira Ferreira durante oito anos. Entrou com 
14 anos, e até aos 19 anos trabalhou na fiação. Dos 19 anos até aos 22 anos trabalhou na confecção.
14-03-2015
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Eu costumo a dizer aos meus filhos que a minha neta tem agora uma gaveta cheia de cuecas, isto é uma coisa 
muito simples porque todos temos que usar, ela agora tem uma gaveta cheinha. Eu quando tinha 10 anos e 12 
a tua avó tinha de mandar fazer cuecas pra nós ter que não tínhamos. Eram feitas na costureira. Agora pronto 
comer e beber não vou dizer que tinha tudo de bom, tudo quanto queria, mas a minha mãe criava a bicharada em 
casa, o que fazia com que nós tivéssemos mais que comer, que algumas pessoas não tinham, que muitas pessoas 
não tinham. Mas quanto ao resto não tínhamos. E mesmo higiene, nós antigamente não tínhamos a higiene 
que agora temos. Nós agora todos os dias temos que tomar o nosso banho… Mas pronto ainda bem que tudo 
mudou para melhor. Só a dificuldade que há agora é no emprego. Eu acho que houve um abuso, na minha gera-
ção, de tudo o que pudessem ir buscar iam buscar. Porque havia pessoas que podiam ainda trabalhar e que não 
iam trabalhar, venha a minha indeminização. E eu que trabalho, sempre trabalhei, ganhasse o salário mínimo e 
não se tem isenções nenhumas, e outos que fazem a vidinha consolados, vão ao posto médico e são isentos, e eu 
sempre a trabalhar, sempre trabalhei, mas acho que houve um abuso… agora há muitos pais que se queixam mas 
não viram que foram eles que prejudicaram a vida aos próprios filhos. A nossa geração prejudicou esta. Pensavam 
que o dinheiro ia vir de uma bananeira cá pra baixo e não vem.

Quando as fábricas fecharam o que é que se passou o que aconteceu?
Enquanto havia trabalho, não era só em Riba de Ave, era Riba de Ave, Delães, Oliveira Santa Maria, Oliveira 
São Mateus, Pedome, Lordelo, vinha muita gente de Lordelo a pé que nem estrada havia, tinham de vir pelo 
monte. E acho que desenvolveu muita gente porque dava a vida a ganhar a muita gente. Naquela altura quando 
fechou também havia muitas confecções, houve muita gente que acabou por sair das fábricas, das tecelagens e 
da fiação, e foram para a confecção, acho que acabou por não se notar muito o desemprego. Em qualquer sítio 
vinham pedir, empregavam-se porque foi na altura que começaram a pedir para confecções. Agora é pior por-
que com as fábricas dessa altura fechadas e as confecções agora também fechadas, acaba claro por trazer muito 
desemprego, mais dificuldades às pessoas, porque acaba o fundo de desemprego pra muita gente e não têm para 
onde ir trabalhar. 

Quando passa pela antiga fábrica onde trabalhou o que sente?
Sinto saudades! À uma a gente era mais nova não é, e o trabalhar de uma fábrica grande não tem a ver com o de 
uma confecção, de vinte pessoas ou trinta. Aquilo era muito diferente, aquilo era muita gente que a gente passava 
dos turnos, e encontravam os outros. Era muito engraçado que a gente vinha a vir e a passar pelas pessoas e era 
fixe… Deixa saudades, mas pronto a vida é assim.

E o que acha que se podia fazer com as antigas instalações?
Eu acho que podiam fazer os lares, ou convívios para as pessoas se entreterem, muita coisa se podia fazer para 
aproveitar essas instalações. Mas também era preciso que as camaras estivessem dispostas a investir dinheiro 
para se fazerem essas instalações.

Valoriza-se qualquer coisa, nem que não dê muito trabalho, está valorizada. Uma pessoa que está ali todo o 
dia, oito horas por dia, quatro horas de manha, quatro horas de tarde, quando não é cinco de manha e cinco de 
tarde quando eles precisam de horas… e nós ali sempre, com aquele trabalho repetitivo, não é valorizado, para 
nós ganhar nem 500 euros ao fim do mês. Nós é mesmo um trabalho mal pago. 

Valoriza-se qualquer uma que ande num escritório que tem que ir buscar os filhos à escolinha e só trabalham 
sete horas, algumas, nem isso, os jornalistas só vão entrevistar essas. Não vão entrevistar uma costureira que se põe 
a pé às 6 horas para dar o pequeno-almoço às crianças, e levá-las à escola, e depois vão a pé trabalhar, as costurei-
ras é assim. Mas não só se valorizam aqueles que tem a sua escolaridade mais avançada, e os outros mais pequen-
nitos que pensam que não têm valor nenhum, também tem o seu valor não é? Se nós não fizermos os vestidos 
e as calças andamos nús não é. Não se valoriza o trabalho de uma costureira, certos trabalhos não se valorizam.  

Gostei da entrevista, de voltar ao passado, de contar coisas que pronto nem pensava que ia vir a contar!
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Entrevista: Maria do Céu Silva Barros

Qual era o trabalho que fazia na fábrica?
Eu cheguei a trabalhar nas ordideiras, nos tecelagem. Depois fui meter trama nos teares. Depois fui p’ra uma ca-
neleira, encher canelas de fio p’ra levar p’ros teares. Depois fui transportadora de fio. Pertence tudo à tecelagem.

Como era o quotidiano de trabalho?
Cheguei a trabalhar no primeiro turno, das seis às duas. Depois das duas às dez. Depois quando começou aquela 
crise na fábrica, deles negociar com as pessoas, a minha parceira negociou e veio-se embora, a mim puseram-
-me na layoff, que é uma lei da gente estar em casa meio ano, e ao fim de meio ano fui chamada a ver se queria 
negociar. E eu não aceitei porque era nova. Não aceitei e ainda trabalhei mais quatro anos. E puseram-me no 
turno normal, das nove às seis. Aí foi mais complicado porque o trabalho era muito. O trabalho de duas pessoas 
foi repartido por uma. E eu tinha que fazer a requisição para pedir o fio que desce para o primeiro turno, para o 
segundo e para o terceiro. Para além disso ainda me tiraram as horas nocturnas. Fiquei com o dobro do trabalho 
mas tiraram-me as horas nocturnas, aí foi mais complicado. 

Depois eu cheguei a adoecer duma anca, não podia andar de uma anca, estive em casa meio ano. Fui a uma 
junta médica a Braga mas continuei na mesma porque a médica disse: Você que trabalho é que você tem lá na 
empresa? E eu disse: Transportadora de fio.  Andas com uma máquina? Digo eu assim Não. Eu puxo um carro 
todo o dia que leva aquase 300 quilos de fio. E esse trabalho não é p’ra homens? Num sei se é p’ra homens. Eu 
sei que estou nesse trabalho. Diz ela assim: Está bem, continua com baixa. 

E depois eu estava em casa com baixa e a fábrica já não trabalhava, já estava tudo parado. E então quando me 
informaram que aquilo ía mesmo fechar, eu tinha meio ano de baixa, no dia que fui à médica disse-lhe: senhora 
doutora aquilo está p’ra fechar, e eu agora já posso andar, se me desse a alta… E disse ela: Pronto está bem, como 
você não vai p’ra trabalhar. E então eu fui. 

Aquilo já estava tudo parado, as que quiseram negociar, umas estavam dentro da gorita da empresa, não se 
juntavam ao povo que estava parado lá fora. E eu fui assim, fui como se fosse p’ra trabalhar. E estava lá de manha 
à noite, sem fazer nada, andava de pé. Tinha de estar na secção ou perto da secção. O chefe até me dizia assim: 
ohMaria do Céu, você como é que passa o tempo? Digo eu assim: olhe passo bem. Rezo o terço, passeio aí na 
rua, se me apetecer ler qualquer coisa leio. E assim passei o tempo até o doutor dizer assim: olhem vocês estão 
aqui, não estão a recuperar nada, e isto nunca mais… é p’ra fechar! P´ra vocês não estarem a gastar dinheiro nas 
viagens pronto… vocês mais vale ficar em casa. Eu p’ra mim eu fiquei contente porque eu tinha a idade não é. 
Tive pena de muitas pessoas, ficaram sem nada. Mas eu p’ra mim foi um alívio. Meti p’ro fundo de desemprego 
aos 54, comecei os três anos de desemprego e ao fim gozei mais dois meses da segunda volta, e, estava perto 
dos 57 e meti p’ra reforma, quando foi assinado o papel p’ra reforma já tinha os 57 pronto… Ficou arrumado 
p’ra mim. P’ra mim foi uma grande coisa agora com muita pena das outras pessoas. Coitadas, não se arranjava 
trabalho, e olhando à idade que elas tinham eram velhas p’ra pedir emprego, que ninguém as empregava, como 
não empregaram não é. Essas pessoas que sabiam alguma coisa em confecção ainda se arranjaram. Agora outras 
foi pena p’ra elas. Agora é como eu digo, eu p’ra mim até calhou bem.

E que memórias é que guarda do tempo que trabalhou na fábrica?
Ora bem, dos últimos quatro anos não tenho assim boas recordações. A gente ía p’ra lá já era um trabalhar sob 
pressão. Se o chefe viesse à minha beira: oh Maria do Céu (que entrava às nove e os teares ficavam sempre a 
rolar) está um tear parado ou dois teares. E eu dizia-lhe assim: olhe ainda não está na minha hora, quando chegar 
à minha hora eu vou ver; está parado uns com falta de trama, uns com falta de carretos… Quando chegasse a 
minha hora eu estava no lugarzinho Ora vê esta tudo parado. Ora bem o Sr. Torres que trama ou quer carretos? 
Ou faz-se uma coisa ou outra. E então ele não apertava muito comigo que eu cheguei-lhe a dizer: você não ande 
atrás de mim de agulhão que não adianta. Você se me vir a conversar, se me vir parada a conversar, aí está bem. 
Mas você não me vê parada nem a conversar. Aí a gente já ia assim nervosa p’ra trabalho. Mas eu vou ser sincera, 

Nasceu a 30 de Novembro de 1951. Actualmente é reformada. Trabalhou na empresa Sampaio Ferreira 
durante 40 anos. Entrou com 14 anos e saiu com 54 anos. Trabalhou sempre na secção de tecelagem. Inicialmente nas 
urdideiras, depois foi pôr trama nos teares, o cargo seguinte foi encher canelas de fio para levar para os teares, 
e o último cargo que teve foi o transporte do fio.
09-03-2015
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nunca trazia os problemas da fábrica p’ra casa, nem levava os de casa p’ra fábrica. Eu era sempre uma pessoa bem 
disposta. Eles até diziam assim: oh Maria do Céu você anda sempre bem disposta. E digo assim: quê que vale, 
vou-me estar a enervar? 

Eu gostava muito de ir trabalhar. Nunca me aborrecia ir trabalhar! Nunca, nunca, nunca… Há pessoas que 
dão queixa de um mestre, que dão queixa deste… Eu nunca dava queixa de ninguém! Gostava daquilo! Eu tinha 
um chefe, o Sr. Pereira, eu trabalhava nas caneleiras, e eu rendia muito trabalho, e eu estava sempre a cantar e 
ele chegou a dizer assim: oh David (chamava-me David por causa do meu pai, porque nós fomos criados à beira 
uns dos outros) estás sempre a cantar, sempre a cantar, sempre a cantar. Pára… E eu dizia-lhe assim: ó Sr. Pereira 
não me mande calar. Se me mandar calar o trabalho não anda. E ele dizia assim (a simular palavrões)... E digo 
eu assim Deixe-me cantar. E ele (palavrões)… Até porque ele quando andasse mais lixadito da cabeça dizia-me 
assim : oh David tens aí qualquer brincadeira que digas?; Não, não, hoje é trabalhar, trabalhar! Eu tinha muita 
confiança com ele… Mas andava sempre bem disposta. Gostava muito de ir trabalhar! Muito, muito! Na meia 
hora de descanso, éramos cinco pessoas a comer assim à beira umas das outras, às vezes o tempo era pouco p’ra 
cantar ao desafio. Gostava, gostava muito de ir p’ro trabalho! Sentia-me bem! Gostava muito das pessoas que 
trabalhavam comigo! Eram dois homens e três mulheres. As que não contavam anedotas, ou assim, riam-se, eles 
diziam assim: oh Maria do Céu tu és lixada. É assim quando nós íamos p’ro trabalho era uma risota. Gostava 
mesmo daquilo. 

E vocês onde é que almoçavam? Havia uma cantina…
A meia hora de pausa, a gente levava um lanche, porque quando nós andávamos no primeiro turno ou no se-
gundo turno, a gente de segundo turno ia com a barriga cheia. Agora quando eu fui p’ro turno normal levava 
um tawparware cheio de sopa e umas sandes e uma fruta e passava assim até à noite. Mas eu gostava muito! 
Gostava mesmo de trabalhar! Sentia-me bem no trabalho que tinha, naquilo tudo que fazia, a convivência das 
pessoas… Gostava muito! Porque foram muitos anos, a gente já considerava aquela gente como família. Até 
porque quando eu vim p’ra layoff eu chorei! Chorei porque não contava que chegasse a carta a casa. Já tinha dito 
à minha filha: se chegar aqui a carta telefona-me p’ra fábrica que eu não trabalho mais nem um segundo. Eles 
não deixavam as pessoas virem assim embora, tinham de acabar o dia. E quando o chefe me chamou, digo eu 
assim: eu já sabia Sr. Torres, é p’ra eu ir embora não é? Não me arrependo de nada que eu fiz!  Só me arrependo 
de o ter ensinado no meu trabalho. Porque eu ensinei-o no meu trabalho e é p’ra você me ficar com ele. Não é 
nada, eu não sabia! Não diga que não sabia. E então uma amiga minha de Serzedelo deitou-lhe a mão assim ao 
ombro, e ao meu ombro, e disse-lhe oh Sr. Torres o culpado disto, de estar a desunir esta família à tantos anos, 
precisava de um tiro na testa. E ele disse oh dona Tereza não diga isso. É o que lhe digo… E ela chorava também. 
E eu paguei um café, que nós tínhamos lá a máquina do café, às pessoas da tecelagem, disse : vou-me embora. 
E dizem eles: O quê? Ficou tudo assim a olhar p’ra mim. E digo assim: é, é verdade… vou-me embora… é isto 
assim e assim. E eles abanavam com a cabeça, tristes como a noite. E digo assim Sr. Torres não trabalho mais 
nem um segundo. Ai não, não! O Sr. Armando não lhe deixa ir embora. Quem é que disse? Ninguém me prende 
ao portão. Ou com cartão ou sem cartão eu vou-me embora! Não trabalho mais nem um segundo! Porque se 
vocês me mandam embora é porque não precisam de mim. E como é que está… Não me interessa! Não me peça 
explicações do trabalho que eu não as dou! E vim embora! 

Ao fim de meio ano mandaram-me chamar como mandavam a todas. Portanto mandaram-me hoje e eu 
fazia 50 anos amanha e o engenheiro disse-me assim: olhe ó D.Maria do Céu, nós estamos a chamar as pessoas 
de 50 anos a ver se elas querem negociar com a empresa… Mas eu ainda não tenho 50 anos. E ele: tem. Não 
tenho. Mas também não lhe disse, ele se quisesse que fosse ao ficheiro. E digo assim: oh Sr. Engenheiro, já viu o 
que é? Eu vou p’ra casa p’ro fundo de desemprego. O meu marido também já está no fundo de desemprego. O 
seu marido está com fundo de desemprego, mas não é daqui. É. Ele quem é? É o António da tecelagem. Você é 
esposa do Sr.António? Sim, sou. Diz ele assim: olhe vamos fazer o seguinte, você vai p’ra casa e conversa com o 
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seu marido… Não, não! A conversa que temos é aqui. Eu é que tenho de decidir a minha situação não é o meu 
marido! Eu não assino de ir embora! Enquanto isto der p’ra uns dá p’ra todos. Vá para casa a aguarde uma carta. 
Foi quando veio a carta para eu ir para o turno normal. Aproveitei mais quatro anos que foi muito bom p’ra mim.  

 
Em que é que acha que a fábrica ajudou para a freguesia de Riba de Ave?

Ajudou muito. Era frutaria, era peixaria, eram aqueles cafés… aquilo era bom p’ra eles não é. Onde havia muito 
movimento. Agora a gente vai lá, eu vou lá muitas vezes a Riba de Ave, porque há lá uma loja de uma amiga mi-
nha, e nós contínuamos amigas. E eu, se precisar de uma peça de roupa, ainda vou lá comprar. Vou, já não tomo 
café aqui em casa tomo naquele café abaixo do sapateiro rápido, e encontro sempre lá amigas. Eu até procuro 
ir sempre às sextas-feiras, juntávamos sempre ali três, quatro ou cinco pessoas ali a conversar. Conversavamos 
sobre o passado, era ali uma risota. E gosto de ir lá. Mas realmente olhando para ali faz-nos tristeza. Era tempo 
de a gente moça, no dia de Carnaval, os moços para deitar pozes às moças eram como a chuva, à beira do portão. 
Então era por aquele portão dentro carros de aluguer p’ra ir buscar as moças, os namorados não gostavam que 
elas apanhassem os brilhantes e os pozes… Aquilo era uma festa! Aquilo empregava alí muita gente, chegou a 
empregar duas mil pessoas. Agora está aquilo tudo a cair, a gente olha para aquilo… o telhado a assapar… 

O que é que sente quando olha para lá?
Tristeza… Tristeza porque já os meus pais trabalharam lá 40 anos. A minha mãe trabalhou mais, a minha mãe 
foi mais de 40 porque a minha mãe quando foi p’ra fábrica de Sampaio Ferreira tinha nove anos. A minha mãe 
quando deixou de trabalhar foi quando eu fui p’ra lá porque era assim, vinha o pai ou a mãe embora e empre-
gavam o filho. E eu fui pra lá. Trabalhou o meu irmão que já morreu, desde rapazinho até ir pra tropa. E, claro, 
aquilo havia creche pra levar os filhos, a minha filha chegou a estra lá na creche, e pronto era um tempo que se 
empregava muita gente. E isso faz falta. 

O que acha que se deveria fazer agora na fábrica?
Acho que agora nunca mais… Eles se pudessem vender aquilo vendiam, quem dera que vendesse que a gente 
recebia mais um bocado porque nós ainda somos credores daquilo. Portanto o que venderam, o que conseguiram 
vender, a gente ainda foi receber um bocadinho de dinheiro. Agora se eles vendessem o edifício todo… Porque 
o que nós recebemos foi de obras que estavam lá e máquinas. E ainda recebemos um bocadinho de dinheiro. 
Porque quem é que que fazer obras ali também? 

Quando ainda tinha porteiro, e eu quando ia a Riba de Ave, entrava lá dentro e dizia assim: oh Leites! Oh Maria 
do Céu por aqui?, ligaram-me p’ra casa p’ra vir receber. Já estão a pagar? Estão, estão… Espere um bocadinho 
que você é chamada já ao escritório… Ó Sr. Leites mas agora aquilo? Ui… Mas pronto ainda não estava assim 
tanto em baixo. Mas aquilo, deus me livre, aquilo era uma procissão de gente, por aquela rua adiante.

Eu nunca vim de carro de aluguer só que dizia assim a uma mulher que era de cá de Oliveira, oh Mília 
deixe-me levar o seu menino, quem trouxesse uma criança ao colo eles não botavam. E eu aproveitava de trazer 
aquela criança até ali à ponte, e depois já vinha. Mas aquilo era engraçado.

Eu até ter a minha filha, quase até ao fim do tempo, ia a pé e vinha, que eu já vinha a pé quando era solteira, 
de lá de cima de Vinha Dama, vínhamos a pé… Ai Jesus! Nós no tempo das uvas vínhamos ali por Real, por 
um caminho ao par do rio, e nós levávamos um bocado de broa a mais, vínhamos por lá, e comíamos uvas. Nós 
chegávamos a casa já tarde. Às vezes chegava a casa e dizia à minha mãe: oh minha mãe não me deixe de comer 
que hoje vamos vir às uvas, mas o meu pai não sabia e dizia assim, A esta hora? Tu que é que andas-te a fazer?, 
A minha mãe não dizia nada. E digo eu assim: porquê pai? Andas por lá sem comer. Eu venho com a barriga 
cheia… Era uma risota pelo caminho…
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Entrevista: Maria Inês Costa Ferreira

Com que idade é que começou a trabaçlhar?
Fui servir novita com 12 anos, empregada doméstica, fui para criada de meninos. Vestia os meninos, brincava 
com eles, eu tinha 12 anos era para brincar ainda também. E eram bastantes, hoje já são advogados, doutores, 
professores e tudo não é. Fiz isto até aos 20, mas depois continuei a trabalhar para a casa, a trabalhar depois de 
casada e ainda vou hoje, se me pedirem alguma coisa. P’ra mim eles são família e eu p’ra eles na mesma. 

Depois claro, fui fazendo outras coisas, fui trabalhar, servir à mesa. Eu fui criada de meninos mais ou menos 
até aos 14 15 anos, e depois fui-me integrando nos trabalhos, passar ferro, porque nós éramos cinco empregadas, 
naquela altura. Havia uma cozinheira, eu ia ajudar a cozinheira, ia ajudra na cozinha quando era preciso, ajudar 
a cozinheira a descascar batatas, arrumar talheres, que antigamente não havia máquinas de lavar, lavar a loiça 
era tudo à mão. Ia ajudar a cozinheira, depois ia passar a ferro, depois ia sei lá, às vezes para o quarto de costura 
passar a ferro, cortar umas linhas, qualquer coisa. E pronto, aprendi também na cozinha porque eles tinham lá 
uma boa cozinheira, esteve lá 15 anos. Ela chegava e dizia “tu vais fazer isto, isto e isto.”. Era pratos de bacalhau, 
pratos de carne, era tudo feito por ela. Depois ela foi trabalhar para um colégio interno. Entretanto o meu ma-
rido chegou do Ultramar, e antes disso, antes de ele vir um ano, eu fui trabalhar para a fábrica. Aos 20 anos fui 
trabalhar para a fábrica, para a Oliveira Ferreira. Mas continuava a ir para ali trabalhar. E pronto, fui trabalhar 
depois para a fábrica, como sabe antigamente não havia descontos para a segurança social nem nada. Quando as 
empregadas domésticas, a gente dizia servir, mas se eu sabia, quando fui trabalhar para a fábrica, se eu adivinhava 
o que era trabalhar numa fábrica, nunca punha lá os pés, preferia estar a trabalhar aos dias depois de casada, do 
que estar a ir trabalhar para a fábrica. 

Aquilo foi muito difícil para eu me adaptar ao trabalho da fábrica porque eu estava habituada a um trabalho 
diferente, a pessoas diferentes. Vivia com pessoas diferentes, com outras maneiras de ser, com outras maneiras 
de tudo não é. Eu trabalhei na fábrica 37 anos, mas custou-me muito a adaptação. Habituar-me à maneira de 
estar daquele trabalho.

E qual era a sua função quando entrou?
A minha função quando fui trabalhar para a Oliveira Ferreira, fui trabalhar para a fiação média, era a fiação 
fina mas chama-se fiação média. Entretanto, porque a gente tinha que vir fazer umas misturas, e aquilo fazia 
muito mal, fazia muito pó, as misturas de algodão que depois eram para ir para as urdideiras, quer dizer aquele 
fio era em algodão metia-se numa máquina e já saía em mantas ou lá o que é. Depois ali ia para torcer, para os 
torcedores, e essas coisas todas. Nós estávamos a fazer aquelas misturas todas, era uma coisa grande, e tínhamos 
de estar ali a calcar o algodão, a misturar, e aquilo fazia-me muito mal à garganta. Trabalhei lá nove anos, na 
fiação média. E depois, ao fim de nove anos fui trabalhar para o armazém da exportação. E depois, passado não 
sei bem quantos anos, ainda trabalhei ali uns anos, fui trabalhar para a confecção. Trabalhei na confecção mas eu 
não gostava daquele trabalho porque era música todo o dia e eu não gosto de música. Trabalhei lá talvez um ano 
e depois voltei novamente para o armazém para a revista. 

Trabalhei lá até aos 55 anos, trabalhei no armazém. E aí foi a parte melhor que eu tive de todo o trabalho 
que eu tive na fábrica. Antecipei a vinda para casa por causa dos netos. Os melhores tempos que trabalhei foi no 
armazém. Porque éramos umas colegas muito amigas, éramos poucas, éramos só quatro mulheres a trabalhar ali 
no armazém, depois tinha a parte dos homens que trabalhavam nas máquinas. A gente fazia uns lanches, íamos 
à Rámula aquecer umas chouriças, umas alheiras, essas coisas todas. Na meia hora a gente juntávamo-nos, não 
era sempre, quando alguém fazia anos, levávamos um bolo, fazíamos assim um género de petiscadas. E então 
convidávamos os homens que trabalhavam nas máquinas também. Eram três. quer dizer foi o tempo melhor 
que eu passei, foi aí. 

Entretanto, nasceu a primeira neta, vim para casa tomar conta da minha neta. Fui trabalhar no final do mês, e aca-
bei por sair definitivamente para tomar conta das minhas netas, que entretanto foram nascendo. Tinha eu 55 anos.

Nasceu a 30 de Novembro de 1951. Actualmente é reformada. Trabalhou na empresa Sampaio Ferreira 
durante 40 anos. Entrou com 14 anos e saiu com 54 anos. Trabalhou sempre na secção de tecelagem. Inicialmente nas 
urdideiras, depois foi pôr trama nos teares, o cargo seguinte foi encher canelas de fio para levar para os teares, 
e o último cargo que teve foi o transporte do fio.
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E guarda algum momento assim mais caricato? Tem algum momento menos mau, menos agradável?
Tive alguns, precisamente porque não estava habituada. Eu era uma pessoa muito nervosa, e aquilo enervava-me 
muito quer dizer eu não estava habituada a essas coisas, foi por isso que me custou muito a adaptar. Eu gosto 
muito do trabalho de casa, da cozinha, dessas coisas assim. Depois quando fui para o armazém, as coisas com-
puseram-se mais um bocado. 

E o que acha que as fábricas ajudaram a desenvolver em Riba de Ave?
Acho que empregaram muita gente. Agora Riba de Ave está morto. Morto quer dizer, havia aquele movimento, 
eu cheguei a entrar às 6h da manhã, morava ali para cima, morava num montesinho, ia com um lampião na 
mão, lá ia eu, parecia uma procissão de velas, claro não havia luz eléctrica, as pessoas vinham de Lordelo a pé, a 
gente olhava parecia uma procissão de velas, claro não havia luz eléctrica só havia a luz da lua, a gente lá ia com 
o lampião, uma vez caí no meio do monte, corri já era tarde, estava grávida da minha filha mais velha, enfim… 
Passou-se um bocadinho, mas havia muito movimento, parava muita gente, e essas coisas parece que não mas 
Riba de Ave perdeu muito. 

Quando as fábricas fecharam como é que acha que as pessoas viveram nessa altura?
As mais novas despacharam-se e as outras olhe… mas que foi difícil sabe como é, o trabalhinho fez falta a muita 
gente. A gente precisava do trabalho porque nós não fazemos nada sem dinheiro e antigamente não havia fundo 
de desemprego. À 17 anos já havia fundo de desemprego mas antes não havia não é, muitas pessoas vieram e 
era o nosso medo, quando Sampaio Ferreira deixou de pagar aquele tempo todo, aqueles nove meses, não havia 
fundo de desemprego, a minha preocupação é que eu tinha três filhos a estudar, e eram pequenos ainda, na altura 
andavam na escola. Foi uma preocupação muito grande, passamos muito. Quando casei, passado um mês fui 
trabalhar quatro dias e meio em Oliveira Ferreira, trabalhei um ano, depois fomos para cinco dias. No princípio 
do casamento, antigamente havia poucos dinheiros. Olhe foi-se lutando, foi-se vivendo e cheguei à reforma.

Neste momento quando passa pela fábrica o que é que sente?
Sinto tristeza porque havia aquele movimento, a gente via os carrinhos a passar com a fazenda, quer dizer havia 
aquele movimento, mesmo depois de eu vir para casa não é. E agora não, a gente passa ali e vê silvas lá dentro, 
fechado, é tristeza. Oliveira Ferreira e Sampaio Ferreira empregou muita gente, pessoas de Codessos, de Paços 
de Ferreira, vinha gente de todo o lado, e era por isso que as pessoas vinham com o lampiãozinho a pé, por aí 
fora, era bonito. Agora claro, é tudo mais prático. Eu vivia ali no bairro, dos trabalhadores da fábrica Oliveira 
Ferreira, nasci e de lá casei, acho que era tudo uma família. 

E o que é que acha que poderia ser feito nas antigas instalações das fábricas?
Podia ser muita coisa, não sei o quê, eles é que sabem, muita coisa… Em vez de estar lá as silvas, podia ser um 
supermercado, tinha utilidade, sei lá qualquer coisa que eles vissem que tinha utilidade, infantários, umas coisas 
assim, ou um lar de idosos. Agora é difícil por duas maneiras, eles dizem que não há dinheiro, e não há boa 
vontade. 
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