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Resumo 

A presente investigação pretende registar e analisar a história do 
brinquedo tradicional e industrializado português nas cidades 
de Alfena e Ermesinde, concelho de Valongo, focando-se em 
particular numa fábrica, a BruPlast. Desde 2007 que existe 
o desejo por parte dos artesãos da criação de um lugar que 
preserve a história deste e outros fabricantes de brinquedos 
tradicionais do concelho. Tendo recentemente a Câmara 
Municipal de Valongo e Junta de Freguesia decidido apoiar esse 
desejo. Paralelamente é possível observar o crescente interesse 
nas marcas portuguesas vintage, interesse impulsionado e 
apoiado pelas lojas revivalistas, como a Vida Portuguesa. 

Este projecto tem como objectivo principal a criação de 
um artefacto editorial — um álbum ilustrado — que ajude a 
preservar a história do brinquedo tradicional em Portugal e 
revitalizar o interesse pelo mesmo. A recolha de informação 
focou-se em entrevistas, livros, monografias e periódicos, assim 
como o contacto directo com a fábrica, através de visitas às 
instalações e entrevistas. 

O seguinte documento divide-se em dois momentos. No 
primeiro capítulo será apresentada a informação recolhida 
que serviu de apoio para a execução do álbum ilustrado, que 
inclui informação sobre a história da fábrica e do brinquedo em 
Portugal, o contexto histórico do concelho de Valongo e das 
freguesias de Alfena e Ermesinde e definições relevantes ao 
estudo. Por fim, no segundo capítulo, é apresentado o processo 
criativo para o álbum ilustrado, desde a recolha e tratamento da 
informação até à maquetização e acabamentos. 

Palavras chave  design editorial, literatura infanto-juvenil, 
álbum ilustrado, brinquedo tradicional português, memória.
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Abstract 

The present investigation aims to record and analyse the history 
of traditional and industrialised Portuguese toys in the cities of 
Alfena and Ermesinde, in the municipality of Valongo, focusing 
in particular on the factory BruPlast.Since 2007, there has been 
a desire from artisans to create a place that preserves the history 
of this and other traditional toy manufacturers in the county. 
Recently, the City Council of Valongo also decided to support this 
endeavour. At the same time, it is possible to observe a growing 
interest in Portuguese vintage brands, one that is driven and 
supported by revivalist stores such as Vida Portuguesa. 

This project’s main objective is the creation of an editorial 
object — a picturebook — that preserves the history of traditional 
toys in Portugal and revives interest in it. The collection of 
information for this editorial focused on interviews, books, 
monographs and periodicals, as well as direct contact with the 
factory through visits to the facilities. 

The following document is divided into two stages. In the first 
chapter, the collected information that served as support for the 
creation of the picturebook will be showcased. This information 
includes the history of the factory and the toy in Portugal, the 
historical context of the municipality of Valongo and the parishes 
of Alfena and Ermesinde, as well as definitions relevant to the 
study. Finally, in the second chapter, the creative process for the 
book itself will be presented, from the research and processing of 
information to the layout and finishing touches.

Keywords design editorial, literatura infanto-juvenil, álbum 
ilustrado, brinquedo tradicional português, memória.
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Introdução 

Este relatório de projecto, criado no âmbito do mestrado de 
Design Gráfico e Projectos Editoriais da Faculdade de Belas 
Artes da Universidade do Porto, apresenta o processo de 
investigação e criação de um álbum ilustrado sobre a história 
do brinquedo tradicional e industrializado em Portugal, 
focando-se em particular numa fábrica da cidade de Alfena, 
concelho de Valongo.

A história centenária da actual BruPlast surge por volta de 
1920 em Alfena quando José Augusto Júnior começou a produzir 
brinquedos de madeira e folha de Flandres como complemento 
à sua profissão. 

A Industrial de Quinquilharias de Ermesinde foi desde 1946, 
altura da sua fundação, e até pouco depois do 25 de Abril, 
a maior unidade industrial de produção de brinquedos em 
Portugal. Já nos anos 50 o catálogo disponibilizava mais 
de uma centena de brinquedos que eram fabricados em 
série por cerca de 80 artífices. Esta empresa descende 
directamente da antiga oficina familiar de José Augusto 
Júnior em Alfena, marca J.A.J.. Em 1955, iniciando a 
produção em plástico, altera a marca para JATO. Nos 
anos 70, sob direcção dos filhos de José A. Júnior, a marca 
denominou-se PEPE (Penela e Penela). Este fabricante, um 
dos pioneiros e dos mais geniais produtores do brinquedo 
de folha português, faleceu em 1984. (Anjos, Moreira & 
Solano, 1997, p.43)

Após a viragem do milénio com a concorrência europeia e 
mundial a fábrica começa a ter dificuldades económicas, 
acabando por fechar em 2011. Reabre novamente no ano seguinte 
e de modo a suportar os custos da produção do brinquedo 
começa a fabricar peças de plástico para outras indústrias. 

Estes brinquedos outrora oferecidos às crianças 
são actualmente procurados por coleccionadores. São 
comercializados em lojas vintage, que compram brinquedos 
directamente à fábrica1, feiras dedicadas à temática e através  
da internet.

1 Como é o caso da Vida Portuguesa de Catarina Portas, diz Bruno Penela, bisneto de José 
Augusto Júnior. (Costa, 2018)
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Pertinência e Objectivos

A pertinência deste projecto está ligada à crescente valorização 
das marcas vintage portuguesas, à vontade dos artesãos e mais 
recentemente da Câmara Municipal de Valongo e Junta de 
Freguesia, na promoção e apoio desta arte através da construção 
duma “Oficina de Promoção do Brinquedo Tradicional 
Português” na cidade de Alfena. 

A intenção é dar a conhecer uma história que é relativamente 
desconhecida do público geral, cativar as crianças a descobrirem 
mais sobre o brinquedo tradicional português e, talvez, no futuro a 
criar os seus próprios brinquedos. Esta divulgação torna-se ainda 
mais urgente após o falecimento em 2019 de Manuel Ferreira 
(também conhecido como Encrenca pelos seus contemporâneos), 
o único fabricante de brinquedos tradicionais de madeira em 
Alfena. Posteriormente existe a possibilidade da adopção do 
álbum ilustrado por parte dos artesãos, da Junta de Freguesia de 
Alfena e da Câmara Municipal de Valongo na eventual “Oficina de 
Promoção do Brinquedo Tradicional Português”. 
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Motivações

Os factores que motivaram a escolha deste tema para a 
dissertação de mestrado foram os seguintes: a ligação ao local, 
interesse pela ilustração editorial e a oportunidade 
de continuidade. 

Eu cresci no concelho de Valongo e frequentei as escolas perto 
da rua 5 de Outubro onde antigamente se situavam as instalações 
da “Quinquilharias de Ermesinde”. Aquele edifício, desocupado, 
sempre me suscitou curiosidade. A mesma curiosidade voltou 
a surgir quando aprendi que aquele edifício fazia parte de uma 
história maior, interligada a outros factores do desenvolvimento 
do concelho. Decidi, portanto, que não podia desperdiçar esta 
oportunidade para aprender mais sobre o local onde cresci e com 
este projecto poder partilhar e preservar estas histórias. 

Desde a minha infância que desenho e ao longo da minha vida 
que esse interesse tem guiado as minhas decisões académicas. 
Recentemente neste mesmo mestrado desenvolvi um álbum 
ilustrado. A experiência de criar de raiz um objecto gráfico foi 
bastante enriquecedora e motivou-me a continuar a explorar esse 
modo de contar histórias. Como quero fazer da ilustração a minha 
carreira profissional faz todo o sentido apostar na criação de um 
objecto ilustrado como conclusão de mestrado.

Por fim, creio que este projecto apresenta uma excelente 
oportunidade de continuidade. Com a eventual inauguração da 

“Oficina de Promoção do Brinquedo Tradicional Português” em 
Alfena acredito que um álbum ilustrado sobre a história de um 
fabricante de brinquedos da cidade, caso seja adoptado pelas 
entidades competentes, será uma mais valia na divulgação e 
dinamização, entre o público mais novo, do brinquedo tradicional 
e industrializado. 
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Metodologia

Para um projecto desta dimensão a recolha de informação 
partiu principalmente de literatura impressa, monografias e 
periódicos. Num primeiro momento a pesquisa focou-se na 
procura de artigos em periódicos online, mas posteriormente 
foi necessário procurar informação em formatos impressos, ou 
seja, a revisão da literatura. Como se trata de um projecto que 
se foca numa fábrica ainda em funcionamento também foi 
importante interagir e visitar a BruPlast para registar informação 
e esclarecer pormenores. 

Na segunda parte do projecto foi desenvolvido o álbum 
ilustrado. Na pré-produção foram criados os materiais que 
serviram de apoio à posterior produção, por exemplo, esboços 
dos brinquedos e personagens, o storyboard e estudos de cor. 
Na produção foram criadas as ilustrações, o texto foi composto e 
o livro paginado.
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Estrutura do Relatório 

Este documento divide-se em dois momentos. No primeiro 
capítulo é exposto todo o trabalho de campo para a criação do 
álbum ilustrado, que consiste na recolha de informação sobre 
a história da fábrica e do brinquedo em Portugal, contexto 
histórico do concelho de Valongo, das freguesias de Alfena e 
Ermesinde, assim como o contexto industrial de Portugal no 
início do séc. XX. 

Também foi considerado relevante para o estudo a inclusão da 
definição de brinquedo assim como uma breve história das suas 
origens e da sua evolução perante os olhos da sociedade. Por fim 
é apresentada uma definição de património imaterial. 

No segundo capítulo é descrito o processo do álbum ilustrado, 
desde a recolha e tratamento de informação até à maquetização 
e acabamentos do objecto editorial. São também expostas e 
justificadas as opções tomadas ao longo do projecto. 
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1. Enquadramento



Fig. 1 Mapa do Porto e concelhos limítrofes, 1935
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1. Enquadramento
1.1. Valongo, Origens e Actualidade

Apesar da existência de Valongo só ter sido registada em 1258 
pelas Inquirições encomendadas por D. Afonso III, o território 
já teria sido ocupado por povos pré-históricos e explorado pelo 
Império Romano devido aos seus depósitos de ouro. (Silva, 
Gomes & Costa, [2000?]) O concelho é oficialmente criado 
em 1836, como recompensa, após o seu apoio à monarquia 
constitucional durante a guerra civil portuguesa. (Dias, 2013) 

Valongo é uma terra abundante em tradições, recursos 
naturais e biodiversidade, principalmente nas suas serras. 
Um dos recursos naturais que promoveu o desenvolvimento 
do concelho é o rio Ferreira, um importante afluente do rio 
Douro. Pelas margens do rio fixaram-se campos (Mata, 2017) 
e construíram-se moinhos essenciais para a indústria da 
panificação (idem) pela qual o concelho ainda é conhecido. 
O rio também permitiu a instalação de outras indústrias 
transformadoras, como a Fábrica de Fiação da Balsa. Outro factor 
que beneficiou o concelho foi a sua proximidade com a cidade 
do Porto e a estrada real que desde o séc. XVIII unia o litoral ao 
interior do distrito. (idem) Esta era percorrida por almocreves e 
carreteiros que transportavam pão e outras mercadorias. (Seara, 
1896) Com a passagem dos caminhos de ferro a partir do último 
quarto do séc. XIX o desenvolvimento do concelho acelerou 
e a população começou a instalar-se à volta das estações, 
principalmente na freguesia Ermesinde. 

O actual concelho de Valongo é formado por 5 freguesias; 
Alfena, Ermesinde, S. Martinho do Campo, Sobrado e Valongo. 
Pertence ao distrito do Porto e à sua área metropolitana. 
Encontra-se rodeado pelos concelhos da Maia, Santo Tirso, 
Gondomar, Paços de Ferreira e Paredes. Na viragem do milénio 
havia interesse em renovar o concelho apoiando a criação de 
novas infraestruturas, zonas industriais, locais de comércio e 
empreendimentos imobiliários. (Silva, Gomes & Costa, [2000?]) 
A eventual expansão da cidade de Valongo acabou por não se 
concretizar devido à crise financeira de 2007-2008. 

As tradições que se destacam no concelho incluem a regueifa 
e o biscoito, a bugiada em Sobrado, a extração de lousa e as 
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oficinas de brinquedos em Alfena e Ermesinde. 
Recentemente a Câmara de Valongo e a Junta têm apostado 

na valorização destas tradições, como marcas identitárias de 
modo a atrair o turismo. (“Valongo quer investir 2,5 milhões em 
Oficina do Brinquedo Tradicional Português em Alfena”, 2016)

O concelho entre os séc. XIX e XX

Visto que este projecto procura registar a história de uma 
tradição foi fundamental debruçar-me sobre o contexto 
social, cultural e económico que levou à origem da indústria 
do brinquedo no concelho de Valongo e em particular em 
Ermesinde e Alfena. 

Portugal até ao último quarto do séc. XIX, devido a várias 
alterações político-económicas, era um país bastante rural com 
uma indústria subdesenvolvida. O país no início do séc. XIX foi 
invadido por tropas francesas aliadas a Napoleão. Durante a 
segunda invasão alguns militares franceses acamparam em 
Valongo e nos confrontos com os populares grande parte da 
localidade foi destruída. Quando as invasões terminaram o 
país foi deixado em crise. (Silva, Gomes & Costa, [2000?]) Nos 
anos após a invasão deu-se a guerra civil portuguesa entre 
os que apoiavam a monarquia absolutista e os liberais. Como 
foi mencionado anteriormente, Valongo aliou-se aos liberais e 
apoiou a Monarquia Constitucional. 

Só após a Monarquia Constitucional e o período da 
Regeneração é que Portugal começou a ver desenvolvimento. 
Graças ao Fontismo (política de Fontes Pereira de Melo) os 
caminhos de ferro chegaram ao concelho de Valongo, passando 
por Ermesinde. (Pereira, Marques, 1996) A inauguração da ferrovia 
foi um dos factores mais importantes no desenvolvimento 
da actual cidade de Ermesinde, antigamente conhecida por 
S. Lourenço d’Asmes. (idem) Desde a inauguração da linha do 
Minho em 1875 e da conclusão da linha do Douro em 1887 que a 
população à volta da estação cresceu exponencialmente. (idem) 
A proximidade com a cidade do Porto, o transporte de pessoas 
e mercadorias também ajudaram a indústria e o comércio a ter 
sucesso em Ermesinde. 

Alfena, apesar da proximidade com Ermesinde, evoluiu a 
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um ritmo diferente. Sabe-se que na Idade Média existia um 
hospital de leprosos em Alfena e que devido a isso grande 
parte dos terrenos da localidade pertenciam a várias ordens 
eclesiásticas. (Seara, 1896) Em 1833, com a reforma liberal, as 
terras passam para o domínio do estado, mas em 1911 regressam 
novamente para o alçado da igreja. (Silva, Gomes & Costa, 
[2000?]) Os caminhos de ferro pertencentes à linha do Douro 
encontram-se longe do centro da actual cidade e não atraíram a 
indústria e população como foi o caso de Ermesinde. De Alfena 
as mercadorias partiam para as outras localidades a partir de 
almocreves. Os autores que exploram as origens do brinquedo 
indicam que os artesãos utilizavam os carreteiros e almocreves 
para o transporte dos brinquedos para as estações ferroviárias, 
como foi caso de José Augusto Dias quando ainda tinha a sua 
oficina em Alfena. 



Fig. 2 Gare da Estação de Ermesinde por volta de 1875



Fig. 3 Estação de Campanhã no Porto



Fig. 4 Pormenor da pintura “Brincadeiras de Crianças” de Pieter Bruegel, o Velho
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1.2 O que é o Brinquedo?

João Amado, professor da Faculdade de Psicologia e de Ciências 
da Educação da Universidade de Coimbra, define o brinquedo da 
seguinte forma: 

Designamos como brinquedo aqueles objetos, mais 
ou menos estruturados, que servem e serviram de 
suporte material às brincadeiras e jogos infantis de hoje 
e de sempre, instigando a imaginação das crianças e 
permitindo-lhes uma inserção, através da fantasia e do 
faz de conta, no mundo social e cultural que as envolve. 
(Amado, 2017, p. 120)

Ou seja, desde a sua origem que brinquedo pode ser qualquer 
objecto que ao motivar a imaginação da criança, a permite 
pertencer ao mundo adulto que a rodeia. O autor acrescenta 
que os brinquedos tradicionais “se reportam às práticas lúdicas 
de povos e culturas”. (idem, ibidem) Também é importante 
indicar que o mesmo autor nos apresenta uma distinção entre os 

“brinquedos tradicionais populares” e os “brinquedos artesanais e 
industrializados”. De seguida o autor esclarece: 

É que os brinquedos populares têm, como característica 
fundamental, o facto de serem construídos, a partir de 
elementos naturais e de desperdícios caseiros, pelas 
próprias crianças ou por adultos familiares e amigos; 
ao passo que os restantes, realizados por artesãos ou 
industrialmente, se destinam à comercialização e só 
depois chegam a quem os vai usar. (Amado, 2017, p. 120) 

Estes últimos são os objectos que são explorados ao longo 
deste documento.



Fig. 5 Boneca de trapos encontrada no Egipto
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1.3 O Brinquedo na História

Na Antiguidade, os pais já podiam oferecer uma vasta 
gama de objectos lúdicos aos filhos: rocas e outros 
brinquedos sonoros para os mais pequenos, brinquedos 
de locomoção, para aprenderem a andar ou robustecer 
os joelhos, brinquedos afectivos e, finalmente, “modelos 
reduzidos”, isto é utensílios domésticos, figurinhas e 
veículos em miniatura, graças aos quais as crianças 
descobrem o mundo dos adultos. (Manson, 2001, p.7)

Desde os primórdios da civilização humana que os brinquedos 
nos acompanham. Bandet e Sarazanas dizem-nos que “os 
sociólogos pensam que o brinquedo é representativo não só 
de uma época mas também de um meio; varia consoante a 
idade, talvez mesmo consoante o sexo, as gerações sucessivas, 
as classes sociais. “Diz-me com quem brincas e dir-te-ei quem 
és” poderia dizer-se à criança.” (Bandet, Sarazanas, 1973, p.36) 
Ou seja, o brinquedo não representa apenas um lugar no 
tempo, mas é influenciado e muda consoante uma série de 
outros factores. De facto, Manson (2001) afirma que os romanos 
denominavam as diferentes idades/fases da infância consoante 
os brinquedos que eram oferecidos ou utilizados pelas crianças. 
Por exemplo, os rapazes tinham a “idade das nozes” e as 
raparigas a “idade das bonecas”.

Ao longo da história observam-se diferentes ideias sobre o 
brinquedo e os jogos das crianças. Na Antiguidade acreditava-se 
que o brinquedo desde cedo introduzia a criança às convenções 
sociais e a preparava para a vida adulta, alguns até sugeriam aos 
pais para prestarem atenção às brincadeiras das crianças, pois 
estas podiam indicar qual a sua futura profissão. (Manson, 2001)

Na Idade Média o brinquedo era visto como algo supérfluo. 
Mas após a Renascença os teólogos e pedagogos vão 
concedendo gradualmente cada vez mais valor ao jogos, ao 
brinquedo e as brincadeiras das crianças. O potencial educativo 
brinquedo só começa a ser discutido depois da primeira metade 
do séc. XX. (Manson, 2001)

Para além da história do brinquedo e da génese da pedagogia 
contemporânea é importante explorar como é que o brinquedo 
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é visto pela criança. Bandet e Sarazanas (1973) observam que 
o brinquedo serve de acessório ao acto de brincar. De modo a 
estender a brincadeira a criança precisa de apoio, ora de outra 
criança ora de um brinquedo. Os autores também indicam que o 
brinquedo sozinho não sustenta a brincadeira, é necessário uma 
maior simulação/ilusão de vida.

A criança lembra-se de uma brincadeira através do 
brinquedo que o acaso lhe traga às mãos: o carro de 
corda faz inúmeras viagens, mas a simples manipulação 
do carrinho já não lhe chega: a ilusão tem de ser maior 
para que o jogo pareça mais verdadeiro; assim a criança 
enriquece-o fabricando uma boneca que irá beneficiar de 
um passeio automóvel. (Bandet, Sarazanas, 1973, p.59)

O melhor exemplo desta simulação é a boneca, considerado um 
brinquedo de excelência por Bandet e Sarazanas. Em todos os 
textos consultados a boneca é sempre considerado um caso à 
parte, algo especial que precisa de ser analisado de forma diferente. 

As primeiras bonecas de trapos têm origem no Alto Egipto. 
(Bandet, Sarazanas, 1973) Em todas as civilizações as crianças, em 
particular as raparigas, brincavam e cuidavam das suas bonecas. 
Manson indica a descoberta de túmulos de crianças que foram 
enterradas ao lado das suas bonecas, articuladas, feitas de 
madeira, marfim e/ou terracota. Bandet e Sarazanas apontam 
que as crianças e ocasionalmente os adultos vêem a boneca 
como um ser vivo, concedem-lhe vida própria. Assim como as 
raparigas cuidam das suas bonecas e dos seus bebés, os rapazes 
também expressam esse mesmo carinho pelos seus ursos de 
peluche, dizem-nos os escritores. 

Os autores também apontam que durante o crescimento 
da criança, a boneca evolui de um simples objecto para um ser 
com vida própria. Os mesmos afirmam que a forma e feições 
humanas da boneca ajudam a criança a ter consciência do seu 
próprio corpo e por consequência do corpo do outro. A boneca 
muitas vezes também serve de “alter-ego”, nela a criança 
projecta o seu ideal e por vezes castiga o brinquedo pelas 
próprias suas falhas.
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Fig. 6 “Two Boys, Probably Joseph and John Joseph Nollekens” de Joseph Frans Nollekens
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1.4 O Brinquedo em Portugal

O valor etnográfico e didáctico dos brinquedos e jogos 
infantis, tradicionais, é importantíssimo, embora seja quási 
desconhecido do grande público.
Em pequenos brinquedos se guarda a lembrança, quantas 
vezes, de um instrumento de grande utilidade e proveito, 
há séculos atrás! E, quantas vezes, um jôgo de criança 
se não vai perder nos altos tempos medievais, como no 
caso do jôgo das escondidas, ou até nos folgares infantis 
romanos, como no jôgo das pedrinhas!
Basta lembrar que, normalmente, a criança, quando 
brinca, procura imitar os adultos, nas suas variadas 
ocupações de trabalho. (Matos, 1945, p.14)

Devido ao fraco desenvolvimento da indústria, Portugal era um 
país bastante rural. O comércio dos brinquedos que se fazia nos 
bazares das grandes cidades apenas era acessível à classe alta. 
Nessa altura grande parte dos brinquedos eram estrangeiros, 
importados das potências industriais como a Alemanha, 
Inglaterra e França.

A maioria dos produtores de brinquedos em Portugal no 
fim do séc. XIX/início do séc. XX eram artesãos; carpinteiros, 
funileiros ou oleiros. (Rodrigues, 2019) As temáticas também 
estavam fortemente ligadas à cultura popular portuguesa e 
à tradição cristã. Muitos dos artesãos que viriam a produzir 
brinquedos começaram criando figuras para as cascatas de 
São João. Alguns produziam brinquedos como tradição familiar 
e outros como complemento à sua profissão principal. (Anjos, 
Moreira & Solano, 1997)

Mas não é só com a miniatura que o brinquedo se enleia, 
há também as imagens do Presépio e as cascatas de 
Stº António, S. João e S. Pedro, que tanto aparecem 
como brinquedo, tanto como figuras de culto, e só a 
circunstância em que são manipuladas é que esclarece 
o seu estatuto: o de serem representações de pessoas 
ligadas a gestos fundadores para a tradição cristã, e 
ciclicamente celebradas e evocadas, ou de serem o que 
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as crianças querem que elas sejam, vergando-as a outras 
fantasias. (Anjos, Moreira & Solano, 1997, p. 5)

Apesar de não ser claro quem foi o primeiro fabricante em 
série de brinquedos de madeira em Portugal. O consenso é 
que os novos fabricantes surgem em Ermesinde e em Silva 
Escura no concelho da Maia, por volta da mesma altura. Carlos 
Anjos aponta Agostinho Oliveira da Costa Carneiro enquanto 
o historiador Jacinto Soares indica Augusto Sousa Martins. 
Este último tem a primeira fábrica timbrada de brinquedos 
de madeira de Portugal em 1892. Documento que é possível 
observar no livro “O Brinquedo em Portugal” de Carlos Anjos, 
João Arbués Moreira e João Solano com textos de Eglantina 
Moreira e Ana Losa.

Sabemos que Agostinho Carneiro começou o fabrico de 
brinquedos no fim do séc. XIX por volta de 1878, na Maia. Soares 
destaca 2 descendentes de Agostinho que se dedicaram ao 
brinquedo. António Carneiro, neto de Agostinho Carneiro, criava 
adufes e bombos em Sampaio de Ermesinde. (Soares, 2008) 
Aurélio Ferreira, bisneto de Agostinho, produzia até ao fim do séc. 
XX todo o tipo de brinquedos em madeira, desde pandeiretas a 
trapezistas. (idem)

O engenheiro Alberto Potier é apontado por vários autores 
como o mais importante dos primeiros produtores de 
brinquedos portugueses no fim do séc. XIX. Potier criou, em 
Lisboa, os seus próprios modelos de cavalos de pasta de papel e 
soldadinhos de chumbo. 

Os primeiros brinquedos de folha de Flandres criados em 
Portugal eram muitas vezes cópias simplificadas de modelos 
estrangeiros. Nos primórdios da indústria os fabricantes não 
tinham conhecimento de algumas técnicas ou a implementação 
destas tornaria a produção demasiada dispendiosa. A maioria dos 
brinquedos eram pintados à mão, ao contrário dos estrangeiros 
que eram litografados. As cores escolhidas eram muitas vezes 
baseadas no que estava disponível no mercado. Segundo o 
livro “O Brinquedo em Portugal” são estas as características que 
definem o brinquedo português na sua génese. 

Jacinto Soares aponta Firmino Soares dos Reis como o primeiro 
produtor de brinquedos de folha de Flandres, que colaborou e 
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trabalhou com Luciano Moura, um fabricante de Ermesinde, e 
mais tarde trabalhou para José Augusto Júnior. (idem)

Entre os anos da Guerra Civil Espanhola e da Segunda Guerra 
Mundial dá-se o apogeu do brinquedo em Portugal. Estes dois 
factores aliados à melhoria da economia e ao aparecimento de 
uma classe média nas ex-colónias ultramarinas contribuíram 
para a maior procura do brinquedo entre 1939 e 1950. (Anjos, 
Moreira & Solano, 1997) 

É durante estes anos que surgem algumas inovações técnicas. 
José Augusto Júnior introduz a corda de fita e o fabricante 
Manuel Moreira da Silva “massifica o sistema de corda de arame, 
aplicando-o aos brinquedos de folha.”(idem, p.30)

O que distingue o brinquedo português do europeu são 
os seus motivos; baldes de folha com diferentes imagens 
litografadas, aviões com o escudo português e carruagens dos 
Caminhos de Ferro Portugueses (CP). 

Na quarta década do séc. XX surgem em Portugal dois novos 
materiais, o alumínio e o celulóide. (idem) A empresa mais 
importante a utilizar este último material foi a Osul, em Espinho. 

Por outro, lado a dificuldade provocada pela guerra, na 
importação de certos materiais, nomeadamente da folha-
de-Flandres, provocam um incremento na utilização da 
reciclagem e recuperação de materiais de desperdício 
das fábricas de conservas. A folha aparece combinada 
com o cartão e a madeira, reservando-se a chapa para as 
zonas mais visíveis do brinquedo. (Anjos, Moreira & Solano, 
1997, p. 34)

Outra consequência da guerra foi a espionagem entre 
fabricantes. Devido à falta de modelos estrangeiros 
ocasionalmente os fabricantes eram forçados a copiar o trabalho 
dos outros. Para Carlos Anjos, prova disso são as semelhanças 
entre alguns fabricantes de brinquedos, por exemplo, Luciano 
Moura, José Augusto Júnior e Manuel Moreira Silva. 

Nos anos 60 enquanto os Estados Unidos e o resto da Europa 
se desenvolviam, em Portugal as políticas de Salazar, as guerras 
coloniais e a crise no mundo rural contribuíram para o atraso da 
economia e por consequência o brinquedo português. Nesta 
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altura é possível observar nos brinquedos estrangeiros novos 
mecanismos eléctricos. (idem)

Todas estas inovações estrangeiras surgem implementadas 
mais tarde nos brinquedos de plástico, tendo Portugal adoptado 
estas novidades em simultâneo com os outros países europeus. 

“Portugal tinha desenvolvido já uma indústria de moldes que lhe 
permitiu produzir de imediato com este material.” (idem, p.42) Na 
fase de transição entre a folha de Flandres e o plástico, os antigos 
moldes de chapa foram adaptados de modo a serem utilizados 
com a nova matéria-prima, o plástico. De facto, na fábrica de 
José Augusto Júnior, muitos dos moldes antigos são adaptados 
para o plástico. Entre estes anos testemunha-se a crescente de 
brinquedos que retratam transportes públicos, por exemplo, 
autocarros, comboios, eléctricos, pronto socorro e ambulâncias.

Apesar de todas as inovações que são introduzidas com o 
plástico ainda existem produtores que optam por utilizar outros 
materiais. Sandra Rodrigues e Carlos Anjos, ambos atestam 
que Manuel Rocha Ferreira, conhecido como Encrenca, saiu 
da empresa de José Augusto Júnior quando este introduziu o 
plástico e dedicou-se à criação exclusiva de brinquedos  
em madeira na freguesia de Alfena.

No livro “O Brinquedo em Portugal” podemos observar como 
as políticas de Salazar influenciaram alguns brinquedos. Alguns 
brinquedos durante o Estado Novo apresentam características 
únicas; Carlos Anjos explica: 

Podemos, no entanto, ver reflectidas nalguns brinquedos 
a política nacionalista de Salazar, (no caso de brinquedos 
com o escudo português), e a sua preocupação 
em veicular uma imagem multirracial do país, nos 
soldadinhos pretos e brancos, ou de bonecos negros 
que aparecem nalguns brinquedos, como por exemplo 
montado num jacaré. (Anjos, Moreira & Solano, 1997, p.48)

Nos anos 70, apesar das melhorias na produção, algumas 
decisões criativas ainda eram constrangidas pelos custos. 
Utilizava-se, por exemplo, muitas vez plástico transparente por 
ser mais barato em Portugal. “No caso de alguns brinquedos 
que foram copiados da folha para serem adaptados ao plástico 
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podemos observar algumas imperfeições. Aconteceu nos 
brinquedos da PEPE, que se serve dos moldes da sua antiga 
fábrica J.A.J.” (idem, p.55) O mesmo é confirmado por um actual 
funcionário e familiar de Júlio Penela.

Os martelos de S. João, que podem ser considerados 
brinquedos musicais, são uma invenção relativamente recente. 

“Os martelinhos de São João foram criados no ano de 1963 pelo 
industrial Manuel António Boaventura, da Fábrica Estrela do 
Paraíso, em Rio Tinto, Gondomar, nos arredores da cidade do 
Porto.” (Gomes, 2019) O seu sucesso deve-se à sua adopção por 
parte dos estudantes universitários durante a queima das fitas 
em 1963. Depois disso os martelos foram também adoptados 
pelos populares da cidade do Porto e desde aí que se tornaram 
um ícone das festas de S. João.

Com o fim do Estado Novo, Portugal abre as suas portas 
ao mundo, no entanto, ainda não conseguia competir com a 
qualidade dos grandes fabricantes estrangeiros, como o Japão, 
a União Soviética e a China. (Anjos, Moreira & Solano, 1997) 
Segundo a reportagem da Lusa, Joaquim Penela, afirma que a 
entrada na Comunidade Económica Europeia causou o primeiro 
retrocesso na indústria portuguesa do brinquedo. Novamente 
Portugal não conseguia concorrer com os produtores 
estrangeiros. (“Os Brinquedos de Valongo que Contam Parte 
dos Últimos 100 Anos de Portugal”, 2019) Após a viragem do 
milénio é mais difícil encontrar informação sobre produtores 
industriais de brinquedos. A maioria das produções têm vindo 
a desaparecer ora pela reforma dos fabricantes ora pela sua 
morte. Observamos a tendência do abandono da tradição pelos 
descendentes mais novos devido a vários factores, como a 
incompatibilidade com o actual emprego ou precariedade da 
produção de brinquedos. O historiador Jacinto Soares fala-nos de 
vários produtores que se reformaram e passaram a sua fábrica 
aos descendentes mais novos. 

Actualmente o brinquedo português é maioritariamente 
procurado por colecionadores, é vendido em feiras dedicadas 
à temática ou em lojas vintage como a Vida Portuguesa. Júlio 
Penela, descendente de José Augusto Júnior, numa entrevista à 
RTP confirma que os seus brinquedos também são exportados 
para França e a Alemanha. (“Visitámos a Empresa Portuguesa 
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que ainda fabrica Brinquedos Tradicionais”, 2017)
O Museu do Brinquedo Português em Ponte de Lima dedica-

se ao registo da história portuguesa do brinquedo, assim como 
também realiza actividades que divulgam esta tradição aos mais 
novos. (“Actividades”. [2020?])

A colecção do antigo museu de Etnografia do Porto está 
agora no museu dos Biscaínhos em Braga, o maior acervo 
de brinquedos populares e tradicionais do estado português. 
(“Coleção Brinquedo Português”, 2019)

Em suma, o brinquedo português é definido pelo o seu 
atraso relativamente ao brinquedo estrangeiro, no entanto as 
técnicas rudimentares e os motivos populares, como o ciclista, 
a pomba ou os carros de bois, são os elementos que o tornam 
único. O brinquedo português, como muitos autores afirmam, 
é um reflexo da história do país, da evolução das indústrias e da 
dificuldade em competir com os produtores estrangeiros.



Fig. 7 Bazar dos Três Vintens na Rua de Cedofeita no Porto



Fig. 8 Museu do Brinquedo Português em Ponte de Lima no Concelho de Viana do Castelo



Fig. 9 Museu dos Biscaínhos



Fig. 10 Instalações da “A Industrial de Quinquilharias Ermezinde”
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1.5 BruPlast, a herança de José Augusto Júnior

José Augusto Júnior nasceu a 11 de Fevereiro 1908 em 
Ervedosa do Douro. (Rodrigues, 2019) José aprendeu com seu 
pai, fabricante e vendedor de brinquedos, a produzir alguns 
brinquedos de chapa. (Soares, 2008)

A primeira oficina de José Augusto surge por volta de 1920, 
situada no lugar de Outeiro, freguesia de Alfena ao lado da 
sua mercearia e habitação. Nessa oficina eram fabricados 
brinquedos de madeira e chapa. Na licença de 1931, José 
Augusto aparece como carpinteiro. Sandra Rodrigues, autora 
do livro “Brinquedo Tradicional Português”, diz-nos que nos 
arquivos que consultou não existia a profissão de “produtor de 
brinquedos” mas sim de carpinteiro e outros ofícios. A autora 
assume que não existem registos da profissão de fabricante 
de brinquedos por não ser considerada uma actividade digna. 
(Rodrigues, 2019)

Por volta de 1946 José Augusto e a sua família mudam-se 
para a rua 5 de Outubro em Ermesinde, onde aí constrói as 
instalações da sua nova empresa que se dedica à produção de 
brinquedos em madeira e folha de Flandres, “A Industrial de 
Quinquilharias de Ermezinde”. Graças à ferrovia os brinquedos 
de J.A.J podiam chegar a todos os cantos do país. É durante 
estes anos que José Augusto Júnior implementa o sistema 
da corda de fita, “cópia do fabricante alemão Gama”. (Anjos, 
Moreira, Solano, 1997, p.30) 

“O número de funcionários aumentava exponencialmente, 
bem como a produção de brinquedos de folha de Flandres e 
madeira. A casa de habitação construiu-a ao lado da fábrica, 
que também ia crescendo, assim como o número de armazéns.” 
(Rodrigues, 2019, p.88)

Devido à crise causada pela 2ª Guerra Mundial a empresa de 
José Augusto, vê-se obrigada a reaproveitar chapas de conservas. 
A folha é reservada para as partes essenciais do brinquedo, 
utilizando o cartão e madeira no resto. (Soares, 2008)

Durante anos 50 estavam empregados na fábrica de José, 
cerca de 80 funcionários. Por volta de 1955 é introduzido na 
fábrica de José Augusto, o plástico, como nova matéria prima. 
Nesse mesmo ano, José adquire uma máquina de injecção e 
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regista a marca “JATO” assim como o seu logótipo. Os moldes 
antigamente utilizados para os brinquedos de folha são 
reutilizados para o novo material.

J.A.J., por exemplo, inicia em 1955 nas suas novas 
instalações em Ermesinde o fabrico de brinquedos de 
plástico e folha. Quase todas as fábricas de brinquedos 
de plástico já existiam a fabricar outros utensílios. 
Exceptuando um ou outro caso de fabricantes que se 
adaptaram a este material (como a Jato, anteriormente 
J.A.J.), nenhuma se dedicava ao brinquedos 
exclusivamente. (Anjos, Moreira & Solano, 1997, p.43)

 
Os custos de produção foram reduzidos com a introdução do 
plástico. Para reduzir ainda mais os custos, a produção passa 
a ser feita totalmente na fábrica. Joaquim, o filho mais velho 
de José, pintava os brinquedos com a ajuda de máscaras. Os 
brinquedos também eram embalados na fábrica e depois de 
colocados numa caixa eram embrulhados em papel com a marca 
JATO, enviados para o Porto e o restante do país através dos 
caminhos de ferro. Comparados com os preços dos brinquedos 
estrangeiros os da JATO eram acessíveis a muitos portugueses. 

A revolução de 25 de Abril de 1974 que preocupava José 
Augusto acabou por não ter grande impacto na produção e 
distribuição dos brinquedos. O fim dos anos 70 e início de 80 
foram uma época próspera para a fábrica. (Rodrigues, 2019) Em 
1977 os filhos de José Augusto Júnior, Joaquim e Waldemar, que 
sempre estiveram ligados ao negócio do seu pai assumem a 
gerência da JATO. A 31 Agosto de 1983 é decidido trazer a fábrica 
para o lugar de Lombelho na freguesia de Alfena. Nesse mesmo 
ano os dois irmãos criam uma nova marca, a PEPE.

Nos anos oitenta do século XX, inicia-se uma nova etapa 
em Alfena. Joaquim e Waldemar empregavam um 
número considerável de pessoas; umas acompanharam 
a empresa de Ermesinde para Alfena, outras integraram 
a produção quando houve a mudança de instalações. 
Para a freguesia que recebeu PEPE foi, seguramente, 
muito relevante a existência de tal empregador. Atingiram 
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aproximadamente uma centena de trabalhadores. 
(Rodrigues, 2019, p.114)

José Augusto Júnior faleceu em 1984. No fim dos anos 80 e início 
da seguinte década o plástico assume maior importância como 
matéria prima na fábrica.

As dificuldades financeiras da empresa surgem quando 
Portugal se junta à Comunidade Europeia, o brinquedo 
português não conseguia competir com os brinquedos 
estrangeiros, nem com as taxas impostas pela União Europeia. 
Com a crise económica de 2007 a empresa não consegue 
sobreviver somente da produção de brinquedos e em 2011 vê-se 
obrigada a encerrar.

Em 2007, o desafio para uma exposição do brinquedo 
em Alfena foi a génese da futura Oficina de Promoção 
do Brinquedo Tradicional Português que, entretanto, a 
Câmara de Valongo e a Junta de freguesia, abraçaram 
para reunir a história e a conceção [sic] do brinquedo. (“Os 
Brinquedos de Valongo que Contam Parte dos Últimos 100 
Anos de Portugal”, 2019)

Em 2012 a fábrica reabre com um novo nome, BruPlast. Para 
suportar os custos da produção de brinquedos, Júlio Penela e 
Bruno Penela, pai e filho, neto e bisneto de José Augusto Júnior, 
respectivamente, começam a produzir peças de plástico para 
outras indústrias. 

Actualmente a BruPlast produz, com 4 funcionários, peças 
para outras indústrias durante todo o ano. Os brinquedos são 
feitos por encomenda para lojas vintage, vendidos em feiras 
dedicadas à temática e também online. Durante a época dos 
Santos Populares a fábrica também produz martelos de S. João. 
(Costa, 2018)



Fig. 11 Exemplos de Brinquedos produzidos por José Augusto Júnior



Fig. 12 Ilustração da embalagem da Ambulância J.A.J

Fig. 13 Ambulância de Folha de Flandres



Fig. 14 Um livro com vários desenhos de José Augusto Júnior



Fig. 15 Um molde de injecção

Fig. 16 Grãos de plástico



Fig. 18 Máquina de injecção de plástico que utiliza ar para formar os martelos de S. João

Fig. 17 Máquina de injecção de plástico



Fig. 19 Várias prateleiras com moldes de brinquedos



Fig. 20 Uma funcionária da BruPlast a pintar pormenores num brinquedo

Fig. 21 Molde utilizado nos balancés hidráulicos para recortar formas em folha de Flandres



Fig. 22 Funcionária da BruPlast a utlizar um balancé hidráulico 
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O Futuro do Brinquedo Português

Nos dias de hoje, a maioria dos brinquedos portugueses são 
peças de colecção procuradas por adultos. Tendo isto em 
conta, achei interessante as semelhanças com o movimento 
dos designer toys2. Chelsie Chan diz-nos que apesar do aspecto 
cartoon destes objectos não são comercializados para crianças, 
mas sim para adultos. (Chan, 2014)

Durante a pesquisa sobre o brinquedo tradicional e 
industrial português achei interessante o paralelismo 
entre os coleccionadores de brinquedos portugueses e os 
coleccionadores de designer toys. Uma colecção, especialmente 
deste tipo de objectos tem sempre um carácter nostálgico. De 
facto, Susan Pearce diz-nos: 

(...)não é qualquer [passado] que nos interessa e que 
glorificamos, mas um passado vivido de uma forma 
intensamente individual, e que tanto pode ter sido vivido 
por nós próprios, como pelo grupo a que pertencemos, 
nos identificamos e, de uma forma ou de outra, tomamos 
como nosso. Os objectos que lhe estão associados e a 
que nos associamos, autenticam as narrativas sobre os 
eventos que são simplificações de longas e complexas 
experiências vividas. (Pearce, Susan cit. In Anjos, Morreira & 
Solano, 1997, p.7)

Para quem colecciona designer toys, diz-nos Chan (2014), que 
o fazem de forma a viver ou estender uma infância que lhes 
foi negada pelas pressões impostas pelos progenitores, mas 
também o fazem porque a colecção destes objectos exclusivos e 
de nicho lhes concede uma identidade única. 

Muitos dos autores que se debruçam sobre este tipo de 
objecto estudam a ideia da geração peter pan/kidult, mas a meu 
ver todas a gerações sentem alguma necessidade de preservar 
ou coleccionar objectos que os transportem para a sua infância .

De facto, um dos livros mais completo dedicado 
exclusivamente à história do brinquedo em Portugal, que 
é citado várias vezes neste documento, foi criado por dois 
coleccionadores, Carlos Anjos e João D’Arbués Moreira.

2 Objectos de colecção que surgem em Hong Kong e Harajuku, China e Japão, 
respectivamente, no fim da última década do séc. XX. Para Marc Steinberg “the designer 
toy is a three-dimensional figure based on the design and pattern of a particular artist or 
graphic designer collective, usually made from rotocast vinyl, but includes resin, plush and 
wood objects as well” (Steinberg, 2010, p.210)



Fig. 23 Thimblestump Hollow criado por Amanda Louise Spayd e Chris Ryniak



Fig. 24 Bonehead criado por Aaron McNaught, Sandy Shaffer e Tony Riff

Fig. 25 Munny criado por Paul Bundnitz e Tristan Eaton
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Todos os brinquedos feitos actualmente pela BruPlast são 
produzidos em plástico, assim como a maioria dos designer toys 
que são feitos em pequenas séries. 

Os brinquedos mais populares da BruPlast são os automóveis, 
em particular o táxi Mercedes Benz e o Volkswagen Type 2 
Kombi “Pão-de-Forma”. 

Algo muito popular para quem procura designer toys é a 
possibilidade de intervir sobre estes. Muitos artistas coleccionam 
estes objectos para depois tomarem partido dessa possibilidade. 
Existem vários concursos que promovem esta faceta dos 
coleccionadores. Assim como existem artistas que intervêm 
nos designer toys “lisos”, também houve uma exposição numa 
galeria do Porto onde foram apresentadas carrinhas Volkswagen 
personalizadas por vários artistas, ilustradores e designers. 
David Penela, familiar de Júlio Penela, organizou na Ó! Galeria 
do Porto uma exposição onde vários artistas puderam decorar 
carrinhas “pão-de-forma” a seu gosto. (Costa, “Pai, preciso de 
45 Volkswagen!”, 2011) A inauguração da exposição foi a 3 de 
Dezembro de 2011. 

O ênfase no criador do brinquedo é o que separa o designer 
toy dos brinquedos comerciais actuais, diz-nos Nick Curtis na 
revista Clutter.3 Os coleccionadores destas peças procuram 
muitas vezes o trabalho de um artista específico. O mesmo pode 
ser dito dos colecionadores de brinquedos portugueses. Sendo 
estes actualmente peças de colecção, o nome de quem os 
produz é mais importante do que o brinquedo em si representa.

O que outrora foi considerado um brinquedo, actualmente 
pode ser catalogado de diferentes formas, pois o mesmo 
aconteceu com os brinquedos da “J.A.J” e “PE-PE/JATO”. 
Actualmente estes brinquedos são considerados objectos de 
colecção e peças de museu, registos importantes da história da 
indústria portuguesa, facto que também é comprovado pelos 
vários museus dedicados à sua preservação.

3 Revista dedicada exclusivamente à temática dos designer toys.



Fig. 26 Poster da Exposição “Colectiva Pão de Forma” na Ó! Galeria



Fig. 27 Volkswagen de Rudolfo

Fig. 28 Volkswagen de Maria Herreros
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1.6 Sobre o Património Imaterial

Património imaterial é, como o nome indica, o que não se pode 
tocar. Segundo a Direcção Regional de Cultura do Norte o 
património imaterial é composto pelas seguintes áreas:

“O património imaterial compreende

• Tradições e expressões orais, incluindo a língua como 
vector do património cultural imaterial;

• Expressões artísticas e manifestações de carácter 
performativo;

• Práticas sociais, rituais e eventos festivos;
• Conhecimentos e práticas relacionadas com a natureza e 
o universo;

• Competências no âmbito de processos e técnicas 
tradicionais.(“Património Imaterial”)

A Direcção destaca “a língua mirandesa, a gastronomia, as 
festas e rituais religiosos e a música tradicional”. (“Património 
Imaterial”) Para este projecto a área relevante é a “competências 
no âmbito de processos e técnicas tradicionais”, ou seja, o gesto 
ou saber fazer. 

Fernando Pinto destaca a importância do gesto na sua 
conversa no Seminário “A Matéria do Património - Memórias  
e Identidades”. 

“Podemos ter as partituras e o som da música, mas 
precisamos do gesto que transforma com virtuosismo 
uma na outra. Se o gesto não fosse tão importante, todos 
poderiam ser Carlos Paredes e a noção de “dinastia de 
virtuoso” não teria razão de existir. Sabe-se por definição 
que não é possível imitar o virtuosismo, mas poder-se-á 
pelo menos tentar descodificar-lhe a essência do gesto. 
Isto é, o know-how, o savoir faire, o saber fazer.” (Pinto, 
2003, p.20)

No ano do seminário “o gesto” ainda não fazia parte das 
categorias propostas pela UNESCO. Para Pinto “saber fazer” é 
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o património imaterial mais importante, pois sem este registo 
algumas tradições serão impossíveis de replicar no futuro. 

Hoje, como observamos anteriormente, “o gesto” já faz parte 
das categorias do património imaterial e é alvo de destaque por 
parte das entidades competentes. 

Faz sentido pensar em património imaterial quando se fala do 
brinquedo português, não pelos objectos em si, pois estes são 
tangíveis, mas sim pelo método como são fabricados.
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2. Desenvolvimento
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2. Desenvolvimento 
2.1 Álbum Ilustrado 

Perry Nodelman define o álbum ilustrado ou picturebook da 
seguinte forma: 

Picture books — books intended for young children which 
communicate information or tell stories through a series of 
many pictures combined with relatively slight texts or no 
texts at all — are unlike any other form of verbal or visual 
art. Both the pictures and the texts in these books are 
different from and communicate differently from pictures 
and texts in other circumstances. (Nodelman, 1988, p. vii)

Nikolajeva e Scott no seu livro “How Picturebooks Work” afirmam 
que a comunicação neste tipo de objecto se faz em dois níveis, o 
visual e o verbal. “Making use of semiotic terminology we can say 
that picturebooks communicate by means of two separate sets of 
signs, the iconic and the conventional.”(Nikolajeva, Scott, 2001, p.1)

Os primeiros livros que aliaram o texto e imagem dirigidos 
ao público infantil surgem no último quarto do séc. XIX. Vários 
autores apontam Randolph Caldecott, Kate Greenaway e Walter 
Crane como figuras importantes para o desenvolvimento do 
picturebook como o conhecemos actualmente. (Nodelman, 
1988) (Linden, 2016) Outros picturebooks importantes são o livro 

“Struwwelpeter” (1845) de Heinrich Hoffman, “The Tale of Peter 
Rabbit” (1902) de Beatrix Potter e “Where the Wild Things Are” 
(1963) de Maurice Sendak. 

Hoje em dia o público alvo dos álbuns é mais abrangente. O 
álbum ilustrado contemporâneo ilustra todo o tipo de histórias, 
desde a explicação de conceitos à exploração de histórias  
mais pessoais. 

“Today, many of the picturebook makers have a graphic 
designer training and not a classic illustrator one. Their 
approach of the book is more global, and they produce what I 
called «graphic picturebook», that is one fruitful renewal way 
for contemporary picturebooks.”(Linden, 2016, p. 14) Van der 
Linden, continua dizendo que este tipo de picturebook foca-
se sobretudo na comunicação visual do objecto. O objecto é 
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trabalhado como um todo focando-se na eficácia formal do 
objecto gráfico. (Linden, 2016)

Com o aparecimento de editoras portuguesas que se focam 
na ilustração há cada vez mais livros que contam histórias de 
Portugal e da cultura portuguesa. 

Como a tradição que exploramos neste trabalho é 
relativamente desconhecida do público geral, foi quase 
impossível encontrar exemplos de álbuns ilustrados que 
exploram uma temática semelhante que fossem indicados para 
um público infanto-juvenil.



54

2.2 Estudo de Caso
Um Milhão de Rebuçados

São raros os casos de álbuns ilustrados, como definidos 
anteriormente, que partilham histórias do artesanato e/ou 
indústrias portuguesas.

Um exemplo que pertendo analisar neste projecto é o 
livro “Um Milhão de Rebuçados”, escrito por Inês Fonseca 
Santos e ilustrado por Marta Monteiro. Este foi publicado pela 
editora portuguesa Pato Lógico em 2019, tem como objectivo 
comemorar os 70 anos da fábrica de rebuçados Dr. Bayard e 
expor a origem dos conhecidos rebuçados peitorais.

Nas primeiras páginas do álbum a personagem fala-nos 
do seu interesse por história. Ao longo do livro a personagem 
principal vai descobrindo a origem dos rebuçados à medida 
que os vai comendo. A ideia para os rebuçados mentolados 
surge após Álvaro Matias ajudar o Dr. Bayard durante a Segunda 
Guerra Mundial. Depois da guerra o doutor regressa a França 
com a família e envia a Álvaro uma embalagem com a receita 
dos futuros rebuçados. Depois, à medida que a personagem 
continua a comer mais rebuçados, aprendemos sobre a evolução 
do processo de fabrico, testemunhamos o percurso da fábrica 
desde as primeiras tentativas caseiras até à linha de produção 
industrial dos dias de hoje.

A ilustradora, Marta Monteiro, diz que foi contactada pela 
Pato Lógico depois da narrativa escrita por Inês Fonseca Santos 
estar concluída. Marta Monteiro apenas visita a actual fábrica Dr. 
Bayard na Amadora com a escritora, tendo nessa visita feito um 
conjunto de registos fotográficos e recolhido informações dadas 
pelo dono da fábrica. 

Os momentos a ilustrar foram selecionados pela direcção 
artística, mas as sugestões da ilustradora foram “quase sempre 
aceites”. “Se o texto o permitir” Marta Monteiro acrescenta 

“através da ilustração conteúdo que não está explícito no texto”. 
Como mencionado anteriormente esta interação entre o texto 
e a imagem é um dos factores mais importantes do álbum 
ilustrado, algo que também quis replicar no meu objecto final. 

A paleta de cores é baseada nas cores dos rebuçados e 
embrulhos; “O azul e o vermelho eram as cores principais; às 
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quais acrescentei uma terceira cor.” Marta Monteiro diz-nos 
“começou por ser amarelo, mas por indicação da direcção de 
arte mudou para o verde que aparece nas embalagens dos 
rebuçados mentolados. Mais tarde por indicação do cliente o 
verde foi substituído pelo amarelo inicial.”

A ilustração para a capa, que foi a mais dirigida pela direcção 
artística, conta com personagem principal do livro acompanhada 
pela embalagem que foi enviada a Álvaro Matias com a receita 
dos rebuçados. 

Nas guardas observa-se um padrão de rebuçados 
embrulhados sobre um fundo azul. Na folha de rosto, como é 
habitual, é repetida a informação da capa. 

O texto, sempre a azul, está contido no inferior da página. 
Enquanto o texto apresenta os pensamentos da personagem 
principal, as ilustrações complementam a informação do texto. O 
virar da página é um momento de pausa na narrativa, justificado 
pela pausa da própria personagem ao estar a desembrulhar e a 
comer os rebuçados. 

Algo que achei importante nas ilustrações deste livro, 
principalmente nas que retratam o processo de fabrico dos 
rebuçados, foi a presença de pessoas. A história da Dr. Bayard 
não conta só com os criadores dos rebuçados, mas com toda a 
gente que ajudou e ainda ajuda no processo de produção  
e distribuição.

Nas ilustrações do processo de fabrico dos rebuçados é 
possível observar que as fases do processo estão organizadas de 
modo a criar uma composição fluida que guia o olhar do leitor ao 
longo da página (ou dupla página). 



Fig. 29 Capa do álbum ilustrado “Um Milhão de Rebuçados”



Fig. 30 Spread onde são expostas as primeiras experiências caseiras

Fig. 31 Dois spreads que explicam o processo industrial da actualidade



Fig. 32 Apontamentos
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2.3 Projecto Editorial 
2.3.1 Pré-Produção 

A criação do álbum ilustrado começou com a recolha de 
informação em publicações periódicas online e uma visita ao 
site da fábrica. O primeiro indício que havia interesse neste tema 
foi uma reportagem da agência Lusa que contava a história 
da BruPlast. Após a leitura desse artigo comecei a encontrar 
mais informação dispersa em diversos sites e periódicos online. 
Apesar de existirem ligeiras discrepâncias com datas e nomes de 
localidades, os momentos mais importantes eram claros.

Após esta breve pesquisa estabeleci contacto com a fábrica 
com o seguinte e-mail.

Assunto: Colaboração Tese de Mestrado 

Bom dia, 

Eu sou aluno do mestrado de Design Gráfico e Projectos 
Editoriais na faculdade de Belas Artes da Universidade  
do Porto.

Actualmente estou a começar a minha tese de mestrado. 
O projecto que propus consiste na investigação e registo 
da história do brinquedo tradicional português em Alfena, 
focando-se em particular na vossa fábrica. 

Posteriormente este projecto tem como objectivo a criação 
de um livro que pretende preservar e revitalizar o interesse 
pelo brinquedo tradicional. 

Para isso gostava de solicitar o vosso apoio neste projecto. 
Seria uma enorme mais valia, se possível, visitar as 
instalações da fábrica, observar a criação dos brinquedos 
e recolher entrevistas e testemunhos sobre o percurso e 
história da fábrica. 

Obrigado pela atenção,
Diogo Rocha
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No dia 9 de Outubro visitei a BruPlast e fui recebido por Júlio 
Penela, neto de José Augusto Júnior. Quando lhe propus a ideia 
inicial de criar um livro ilustrado, Júlio Penela, indicou-me o 
livro de Sandra Rodrigues “Brinquedo Tradicional Português 

- Uma História a Descobrir no Concelho de Valongo”. Este 
tinha sido encomendado pela Câmara Municipal de Valongo, 
e apresentado na Feira do Brinquedo em Setembro de 2019. 
Nesta mesma visita, Júlio Penela confessou que apesar da 
Câmara Municipal/Junta de Freguesia e as escolas do concelho 
quererem divulgar o brinquedo tradicional, através de workshops 
com as crianças, nem sempre é possível cobrir os custos de 
transporte do equipamento necessário. Um dos pontos que 
motivou a criação deste projecto sobre a história e processo de 
fabrico destes brinquedos foi essa dificuldade monetária. Se 
nem sempre é possível transportar o material necessário para 
a execução dessas actividades, um livro que demonstrasse a 
história da fábrica e o processo de fabrico podia ser uma mais-
valia na divulgação desta tradição. 

Depois desta introdução decidi consultar o livro de Sandra 
Rodrigues e partindo da bibliografia aprofundei a pesquisa sobre 
a BruPlast e o seu lugar na indústria portuguesa no início do séc. 
XX. De seguida consultei algumas monografias sobre a história 
do concelho de Valongo e as freguesias de Alfena e Ermesinde, 
assim como livros sobre o brinquedo em Portugal. 



Fig. 33 Talões de consulta da Biblioteca Pública Municipal do Porto



62

Construção da Narrativa

Após a consulta do livro “O Brinquedo em Portugal - 100 Anos 
do Brinquedo Português” deparei-me com uma citação que 
motivou a escrita da narrativa.

Mais do que o olhar, as palavras ou outros elementos da 
experiência, os objectos têm a capacidade de nos colocar 
fisicamente em relação com os outros tempos e lugares, 
de construírem fantasias e de fazer com que acreditemos 
nelas. (Pearce cit. In Anjos, Moreira & Solano, 1997, p.7)

A meu ver o poder dos objectos transportarem metaforicamente 
quem os observa para outros tempos é ideal para esta narrativa. 
Para expor ao leitor a história da BruPlast apoiei-me na 
interacção entre gerações, a partilha de histórias/experiências e a 
curiosidade das crianças. 

A narrativa começa com a descoberta, por parte de duas 
crianças, de uma caixa repleta de brinquedos antigos. Depois 
com a ajuda dos brinquedos e as gerações mais velhas, os 
irmãos são transportados para o tempo em que aqueles objectos 
foram criados. É a partir desta viagem que aprendem o contexto 
histórico e processo de fabrico dos brinquedos da BruPlast. Este 
aspecto mágico dos objectos também é utilizado no estudo de 
caso anteriormente exposto. O rebuçados da fábrica Dr. Bayard 
permitem à personagem visitar o passado e descobrir a história 
daqueles objectos.

Apesar de existirem duas personagens humanas, o foco 
principal são os brinquedos, a história da fábrica e o processo 
de fabrico. As duas crianças existem como ponto de partida 
para a história e para o leitor se identificar mais facilmente com 
as personagens. 

A narrativa divide-se em dois momentos, ficção e realidade. A 
parte fictícia do texto serve de ponto de partida para a narrativa 
que posteriormente evolui para a parte histórica. Apesar do 
texto passar da fantasia para a realidade, as imagens continuam 
a ilustrar um imaginário mais infantil, como se as crianças 
estivessem a brincar com os objectos à medida que estes  
são apresentados.
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A parte histórica da narrativa foi construída a partir de 
informação recolhida em livros, reportagens, entrevistas e visitas 
à fábrica. 

O texto foi escrito de forma simples utilizando linguagem 
corrente. Como existem alguns termos que o público alvo pode 
não conhecer, existem apartes onde essa informação  
é esclarecida. 

O único contratempo que surgiu nesta fase foi a conclusão 
da história. Como a narrativa combinava ficção e realidade foi 
complicado escrever uma conclusão que combinasse estes dois 
perfeitamente, mas após algumas iterações cheguei a um final 
que conseguia conciliar estes dois momentos da narrativa.

Após a conclusão da escrita, visitei novamente a fábrica 
para observar a produção dos brinquedos, recolher imagens e 
rectificar algumas lacunas que poderiam existir e existiam  
na narrativa. 



Fig. 34 Ilustrações de Amanda Baeza

Fig. 35 Ilustrações de Amanda Baeza “Oficinas do Dia”
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Influências e Referências

Apesar do estilo criado para as ilustrações deste álbum resultar 
da evolução do “estilo” que utilizei anteriormente numa unidade 
curricular deste mestrado, achei necessário consultar e observar 
os trabalhos de ilustradores profissionais. 

Os ilustradores que mais influenciaram as minhas decisões 
criativas neste projecto foram os seguintes: Amanda Baeza e 
Joana Estrela.

Como é possível observar nas imagens, a ilustradora Amanda 
Baeza nos seus trabalhos utiliza maioritariamente cores planas, 
formas estilizadas e a linha que complementa as manchas de 
cor. No trabalho para a “Agenda do Serviço Educativo da Casa de 
Música” Amanda Baeza ilustra personagens estilizadas, baseadas 
em formas simplificadas. Também é possível observar o uso de 
variadas cores planas. A linha é usada pontualmente para melhor 
definir algumas formas. Nestas ilustrações também possível 
observar a atenção dada à composição das ilustrações que 
guiam o olhar do leitor, utilizando linhas ou formas. 

Nos trabalhos da Joana Estrela consegue-se observar 
diferentes texturas, ora na linha ora nas manchas de cor. O seu 
trabalho mistura elementos lineares com outros compostos 
inteiramente de mancha. Também é possível observar o uso de 
cores fortes e planas. 

Neste projecto examinei o seu trabalho para o livro ilustrado 
“O que há neste lugar?” onde é possível observar algumas 
das características apontadas anteriormente e inspirei-me 
especialmente nas ilustrações em que a linha complementa e 
completa as formas sugeridas pelas manchas de cor. 

Recentemente também observei a utilização de uma textura 
“granulada” por parte de vários ilustradores, que influenciou 
e motivou a minha escolha de textura nas ilustrações para o 
álbum. Nos exemplos expostos observa-se que a textura é 
utilizada maioritariamente para conferir volume às formas e 
ocasionalmente separar elementos. 



Fig. 36 Ilustrações de Joana Estrela

Fig. 37 Ilustrações de Joana Estrela “A paisagem de acordo com o teu nariz”



Fig. 38 Genie Espinosa

Fig. 39 Alex Kiesling
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Experiências Técnicas e Storyboard 

Em paralelo ao processo de escrita fiz alguns testes de materiais 
e estilos de representação. Desde o início do projecto que tinha 
pensado em utilizar as cores dos brinquedos no álbum, criando 
assim um laço entre estes dois objectos distintos. Como ao longo 
de um século foram criados milhares de brinquedos, a escolha 
de uma paleta de cores coesa foi uma tarefa algo complexa. Para 
obter uma paleta reduzida decidi trabalhar com transparências. 
Tirando partido das sobreposições obtive mais cores sem 
prejudicar a coesão da paleta. Outro factor que influenciou a 
minha escolha de cores foi a popularidade dos brinquedos, por 
exemplo, o verde foi retirado do táxi da PE-PE e JATO, um dos 
brinquedos mais populares da fábrica. 

Apesar de ter ficado satisfeito com as cores selecionadas 
inicialmente, o verde acabou por ser alterado. Foi substituído por 
outro ligeiramente mais saturado mais próximo do verde dos 
famosos táxis produzidos pela fábrica. 

A intenção de incorporar elementos da “marca” no álbum 
também foi algo que tive em conta desde o início do projecto e 
ainda mais após a análise do caso previamente mencionado. 

Como decidi trabalhar digitalmente achei que seria necessário 
incluir alguma textura de modo a suavizar o aspecto “digital” das 
ilustrações a fim de torná-las visualmente mais apelativas. Outra 
mais valia da utilização dessa textura granulada foi a facilidade 
em descrever algumas formas tridimensionais.

Nos testes é possível observar-se alguns esboços de 
personagens, brinquedos e composições para o álbum.

Após a conclusão da narrativa e das experiência começei a 
trabalhar no storyboard.

Este foi feito tendo em conta as dimensões do objecto final. 
Durante a execução deste tive o cuidado de reservar espaço para 
o texto e criar, sempre que possível, composições que tomassem 
partido da dupla página, onde o guião foi feito analogicamente e 
posteriormente digitalizado. 

Decidi refazer o storyboard inicial, depois de efectuar os 
estudos de cor, porque senti que as composições nalguns 
spreads eram pouco dinâmicas e o modo de representação não 
era completamente harmonioso. 
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Desta vez aumentei o tamanho com que estava a trabalhar, 
mantendo as proporções do álbum, dei mais atenção à 
composição nas dupla página e à forma como as personagens e 
os brinquedos seriam estilizados. Após a conclusão deste novo 
roteiro também refiz os estudos de cor.



Fig. 40 Experiências para as personagens



Fig. 41 Teste de composição

Fig. 42 Teste de representação de um brinquedo



Fig. 43 Experiências com mapas



Fig. 44 Teste com sobreposições



Fig. 45 Primeiro storyboard



Fig. 46 Primeiros estudos de cor



Fig. 47 Segundo storyboard



Fig. 48 Estudos de cor finais
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2.3.1 Produção
Imagem e Texto

Depois da conclusão da narrativa, storyboard e estudos de cor 
iniciei o desenvolvimento das ilustrações finais. 

Após a conclusão das primeiras ilustrações selecionei a 
tipografia para compor o texto. Como muitas ilustrações contêm 
bastante informação visual selecionei uma tipografia não serifada 
(Montserrat) que se destacasse da restante informação. Outro 
motivo para a escolha desta tipografia é o facto de ser gratuita. 

Inicialmente o texto utilizava apenas a cor preto, mas 
posteriormente decidi utilizar uma cor que já estivesse presente 
nas ilustrações de modo a melhor conciliar estes dois elementos. 

À medida que fui trabalhando no álbum notei que algumas 
ilustrações funcionariam melhor se a narrativa fosse alterada. A 
dupla página no final do livro é um exemplo do que mudou do 
storyboard para o artefacto final, assim como a dupla página 
onde é descrito o modo de fabrico dos brinquedos de folha 
de Flandres. Como a narrativa e o storyboard foram criados 
com informação retirada de alguns livros onde nem sempre 
o processo de fabrico era descrito de forma clara, as partes 
da narrativa onde esse processo é descrito acabaram por ser 
alteradas. A segunda visita à fábrica serviu para colmatar essas 
lacunas. Nessa visita foi possível observar melhor o fabrico dos 
brinquedos, podendo assim ilustrá-lo de forma clara. 

Apesar das guardas não aparecerem planeadas no storyboard 
já tinham sido pensadas desde o início. Como os brinquedos de 
José Augusto, passaram por diferentes localidades e instalações, 
pareceu-me adequado que as guardas registassem as diferentes 
fases da vida desta fábrica. Assim antes de entrar no livro o leitor 
já fica com alguma ideia da história da BruPlast. 

Após as ilustrações do miolo e as guardas estarem concluídas 
comecei a elaborar a ilustração para a capa. Ao contrário de 
todas as outras ilustrações esta foi esboçada directamente 
no computador. Como a capa é o primeiro elemento do livro 
que o leitor observa, sabia que era importante criar uma 
ilustração visualmente apelativa e que ligasse o álbum ilustrado 
imediatamente à fábrica. Para isso ilustrei o táxi Merdeces Benz, 
um dos brinquedos mais populares da BruPlast. 
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A ilustração inicial representava o táxi em primeiro plano e 
mais duas silhuetas de brinquedos no fundo. Após a inclusão do 
título a composição pareceu-me claustrofóbica, por esse motivo, 
decidi voltar atrás e editar a ilustração, focando-me apenas no táxi. 
Nesta nova versão toda a informação foi alinhada ao centro. Para 
o fundo optei por utilizar cores que complementassem as que já 
estavam presentes no táxi e na embalagem. De modo a atrair o 
olhar do leitor criei, atrás do táxi, uma forma estrelada a amarelo.



Fig. 50 Experiências de composição do texto

The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog 
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.

The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.

Fig. 49 Vários pesos da tipografia Montserrat



Fig. 51 Tipografia sobre fundo escuro e um fundo claro

Fig. 52 Spread onde é utilizada a minha própria caligrafia



Fig. 53 Processo da ilustração nas páginas 14 e 15
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Processo de duas ilustrações 

De modo a demonstrar de forma mais clara o meu processo 
criativo, utilizarei, como exemplo, duas ilustrações que criei 
para o álbum ilustrado. Estas páginas foram as que sofreram 
mais alterações ao longo do desenvolvimento do projecto, a 
primeira, onde é descrito o processo de fabrico do brinquedo foi 
inicialmente pensada com informação incompleta, a segunda 
ilustração foi alterada para conferir um final mais satisfatório ao 
álbum ilustrado. 

As ilustrações onde é descrito o processo de fabrico dos 
brinquedos foram pensadas com informação incompleta por isso 
foi necessário corrigi-las depois de uma segunda visita à fábrica. 

Ilustração 1 Brinquedos de Folha

Como já tinha pensado utilizar vinhetas para ilustrar as várias 
etapas da criação dos brinquedos, decidi criar apenas uns esboços 
rápidos para cada um dos passos. Após a ideia apontada no papel 
passei para o digital. No computador voltei a trabalhar sobre o 
esboço digitalizado, desta vez criando um desenho mais refinado. 

Como parte da ilustração já estava terminada, a escolha das 
cores foi simples. Depois de ter o esboço completo, comecei a 
afinar e preencher as formas exteriores com a cor de rosa. Para 
trabalhar de forma não-destrutiva e permitir a edição, caso 
necessário, trabalhei sempre com várias camadas e clipping 
masks. O trabalho em camadas também foi essencial para tirar 
fruto das sobreposições e transparências. 

Posteriormente, utilizei a sobreposição do azul para criar 
contraste, volume e definir as formas, para os pormenores utilizei 
a linha a azul, ao mesmo tempo as vinhetas foram legendadas 
com os passos do fabrico e após estes passos acrescentei 
detalhes a branco, como o brilho da chapa e o stencil hexagonal 
no lado do táxi. 

Por fim, ajustei o texto das legendas e a sua cor, assim como 
alguns pormenores. 



Fig. 54 Evolução das páginas 30 e 31
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Ilustração 2 Crianças e Amigos

O processo da segunda ilustração foi mais eficiente muito 
provavelmente por ser das últimas a ser feitas. 

Esta ilustração, como todas as outras neste projecto, 
começou com um esboço rápido em papel que posteriormente 
foi digitalizado.

Já no computador comecei por preencher as formas mais 
gerais, depois as formas mais toscas do esboço inicial foram 
refinadas e quando já estava satisfeito com estas, utilizei a 
linha para separar e definir as personagens e objectos. Nesta 
ilustração tive o cuidado de manter as características das 
personagens para não confundir o leitor. 

Após terminadas as formas principais, afinei os pormenores, 
como as folhas na mesa, o relógio no fundo e as folhas a esvoaçar. 
Como queria transmitir que as personagens já estavam à muito 
tempo naquela mesa acrescentei o relógio e os “Zs”, pormenores 
que não aparecem no esboço inicial. Nesta fase também foram 
acrescentadas as sombras projectadas e as manchas do cabelo, 
para rematar a ilustração acrescentei textura à mesa criando 
mais contraste e interesse visual. 

De seguida transportei a ilustração finalizada para o InDesign, 
após a inclusão do texto verifiquei que as folhas amarelas 
na ilustração dificultavam a leitura, regressei ao desenho e 
redesenhei as folhas na mesa de modo a reservar espaço para o 
texto. Também aproveitei para sintetizar ligeiramente o texto e 
logo após estes ajustes dei por terminada a ilustração. 
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Maquetização

O formato do livro é baseado na tradição dos álbuns ilustrados. 
Tendo isso em conta decidi trabalhar com um formato quadrado 
com as dimensões do miolo de 200x200mm. Assim foi possível 
manter uma dimensão confortável para a leitura do texto e 
das ilustrações, ao mesmo tempo também foi possível poupar 
recursos porque as páginas planificadas (400x200mm) cabem 
confortavelmente numa folha A3 (297x420mm). 

Tendo em conta as dimensões quadradas do objecto, a 
maioria das ilustrações tomam partido da dupla página. Nestas 
páginas, dei especial atenção à composição, onde o objectivo 
é guiar o olhar do leitor naturalmente para que este tenha uma 
leitura confortável e sem interrupções. Nas ilustrações que só 
ocupam uma página também tive em conta a sua composição, 
sempre que possível as ilustrações da esquerda fluem para as da 
direita guiadas por formas ou linhas.

Como previamente exposto, os álbuns contemporâneos são 
construídos de raíz de forma a comunicar mais eficientemente 
uma mensagem específica. Considerando que o objectivo deste 
projecto é divulgar a história da BruPlast, houve a preocupação 
de a difundir um pouco em todas as matérias do livro. As 
guardas contém um mapa de todos os locais importantes para a 
história da BruPlast. 

Os primeiros testes de impressão foram realizados após a 
conclusão de algumas ilustrações e só depois destes testes decidi 
alterar a cor da tipografia para uma cor presente nas ilustrações. 
Para a tipografia sobre fundos claros, foi selecionado um azul 
escuro e para o texto sobre fundos escuros, escolhi o branco.

Depois de terminada a paginação do álbum foi feito outro 
teste de impressão que também serviu de ensaio para a 
encadernação. Anteriormente os testes de impressão tinham 
sido impressos em papel branco com uma gramagem reduzida. 
Para este ensaio foi utilizado o papel Munken Pure com 140gr/m. 
Estas impressões serviram para testar o aspecto do livro final 
e afinar alguns detalhes que podiam ser mais complicados de 
observar apenas no ecrã. O resultado foi um livro de capa dura, 
composto de 32 páginas, 16 folhas divididas em 2 cadernos 
cosidos. Nesta maquete cosi as guardas aos cadernos do miolo, 
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algo que dificultou ligeiramente a execução do objecto. No 
objecto final as guardas foram coladas às páginas do miolo. 
No campo da narrativa ajustei a estrutura de algumas frases 
tornando a leitura mais agradável. 

Objecto Final 
O Brinquedo Tradicional em Alfena, Uma História Ilustrada 

Nas páginas seguintes são apresentadas as ilustrações finais 
para o álbum ilustrado, assim como alguns mockups.
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Considerações Finais
Reflexão

A história da herança centenária de José Augusto Júnior está 
profundamente interligada ao desenvolvimento do concelho 
de Valongo, do distrito do Porto e do próprio país. Os objectos 
criados por este artesão, funcionários e descendentes fazem 
parte do passado de muitos. O poder dos objectos e em 
particular destes brinquedos que ainda são procurados por 
muitos, não pode ser desvalorizado. 

É difícil ser imparcial quando nos é pedido para avaliar um 
projecto sob o qual nos debruçamos cerca de oito a nove 
meses, mas mais importante do que o resultado final foi o 
processo. A investigação deste tema e posterior criação de um 
objecto único que anteriormente não existia foi uma experiência 
bastante positiva. A procura e recolha de informação sobre uma 
história que me era desconhecida e a descoberta de factores 
que influenciaram o futuro desenvolvimento de Valongo, foi 
uma experiência enriquecedora não só como investigador, mas 
também como habitante do concelho. A recolha de informação 
para a construção de uma narrativa concisa também me 
fez entender como um tema que à primeira vista, parece 
relativamente simples pode ser explorado de diversas formas e 
quão importante é ter uma visão clara ao longo da estruturação 
do projecto. 

O desenvolvimento de um projecto desta escala foi algo novo 
e um pouco intimidante. Apesar do aparecimento de diversos 
contratempos durante a sua concepção, estes ajudaram a 
solidificar o meu método de trabalho e processo criativo. Embora 
já tivesse trabalhado em ilustrações no contexto de álbuns 
ilustrados, nunca o tinha feito nesta escala. A criação de um 
álbum ilustrado é sem dúvida uma tarefa complexa e apesar do 
resultado final ser satisfatório a jornada deste projecto está a 
meio. Seria imprudente afirmar que este projecto acaba com a 
entrega deste documento e posterior defesa, pois a história da 
BruPlast é escrita a cada dia que passa. Tendo em conta tudo 
o que aconteceu no ano em que esta dissertação foi realizada, 
quem sabe o que acontecerá no futuro desta fábrica.
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Continuidade 

Idealmente o álbum ilustrado resultante deste projecto final 
de mestrado faria parte da “Oficina do Brinquedo” em Alfena e 
serviria de apoio aos conteúdos lá presentes. Neste aspecto a 
versatilidade do álbum é uma mais valia. Ao trabalhar todos os 
aspectos do álbum espero conseguir transmitir aos mais novos  
a importância desta herança centenária e talvez motivá-los a 
criarem os seus próprios brinquedos, sejam eles “brinquedos 
populares”, “brinquedos tradicionais e industrializados” ou algo 
que ainda não foi inventado. 

Num tempo que se avizinha complicado para uma tradição 
que já se encontrava ameaçada, a divulgação desta história é 
ainda mais importante. Após a conclusão e entrega do artefacto 
editorial descrito ao longo deste documento, entregarei uma 
cópia do álbum à BruPlast e as entidades competentes. A 
conclusão ideal para este projecto seria a adopção do álbum por 
parte dos artesãos e pela Câmara Municipal de Valongo ou Junta 
de Freguesia de Alfena. A partilha do álbum ilustrado com as 
gerações futuras seria, a meu ver, uma mais valia. Outra sugestão 
ou possibilidade, seria a execução de mais projectos editoriais, 
na mesma linha deste sobre outros artesãos ou tradições 
do concelho de Valongo. Possivelmente um álbum ou livro 
ilustrado que divulgasse e ilustrasse como o desenvolvimento do 
concelho influenciou estas tradições ou vice-versa.
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Anexos





































Diogo Rocha
para
Marta Monteiro

Assusto Um Milhão de Rebuçados - Estudo de Caso

Bom dia, 

Eu sou aluno do mestrado de Design Gráfico e Projectos 
Editoriais da faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. 
Actualmente estou a desenvolver a minha tese. 

O projecto que propus consiste na investigação e registo da 
história do brinquedo tradicional português em Alfena. Esta 
culmina na criação de um álbum ilustrado que conta a história 
e processo de fabrico dos brinquedos das marcas PEPE/JATO, 
actualmente produzidos pela BruPlast.

Neste momento estou a trabalhar no enquadramento teórico e o 
professor Júlio Dolbeth indicou-me o seu trabalho de ilustração 
no livro "Um Milhão de Rebuçados" como referência. 

Este é um perfeito exemplo do que eu tinha em mente quando 
originalmente propus a ideia ao meu orientador. Se fosse 
possível gostava de lhe fazer umas perguntas sobre o processo e 
metodologia para a criação das ilustrações. 

Obrigado pela atenção e continuação de uma boa semana, 
Diogo Rocha 



Marta Monteiro
para
Diogo Rocha

Assusto Um Milhão de Rebuçados - Estudo de Caso

Olá Diogo,
bom dia.

Sim, podes enviar as questões. Só não prometo responder de 
um dia para o outro. Por causa do trabalho ( e dependendo da 
quantidade de perguntas) devo precisar de uma semana.

Boa semana e bom trabalho,
Marta



Diogo Rocha
para
Marta Monteiro

Assusto Um Milhão de Rebuçados - Estudo de Caso

Olá,
Muito obrigado pela resposta.

Envio então as perguntas, agradeço novamente a 
disponibilidade!

Perguntas
Como é planeada e agendada uma colaboração entre tantas 
entidades e pessoas?

Quanto tempo dura um projecto deste género?

Num álbum ilustrado há sempre uma ligação indispensável entre 
o texto e a imagem. Houve algum diálogo entre si e a escritora?

Qual é o primeiro passo a adaptar um texto para imagem? Como 
são selecionados os momentos para ilustrar.

Um dos elementos que mais me chamou à atenção foi a paleta 
de cores. Como foi feita essa escolha, a decisão foi sua ou foi algo 
decidido pela direcção artística?

Quais, se existentes, as decisões estéticas pedidas pela direcção 
de arte?

Na segunda metade do livro observarmos a evolução do 
processo de fabrico dos rebuçados. Houve algum trabalho 
de campo da sua parte ou esse trabalho já tinha sido feito 
posteriormente pela escritora?

Foram utilizadas imagens de referência, por exemplo, para 
retratar as máquinas industriais? 

Obrigado pela atenção,
Diogo Rocha



Marta Monteiro
para
Diogo Rocha

Assusto Um Milhão de Rebuçados - Estudo de Caso

Olá Diogo,
as respostas seguem abaixo.

Como é planeada e agendada uma colaboração entre tantas 
entidades e pessoas?
Eu não faço parte da editora (Pato Lógico) que coordenou o 
projecto. E porque chego ao trabalho numa fase quase final não 
tenho conhecimento dos procedimentos. Mas sei que têm uma 
gestora de projecto que é quem desempenha essa função.

Quanto tempo dura um projecto deste género?
Eu fui contactada em Abril de 2019 apesar de só ter tido acesso 
ao texto (e começado o meu trabalho) em meados de Junho. 
Pelo que suponho que nessa altura já tinham dado início ao 
projecto e ao texto.
O trabalho de ilustração começou em finais de Junho e 
foi concluído na primeira semana de Setembro. Durou 
aproximadamente dois meses e meio.

Num álbum ilustrado há sempre uma ligação indispensável 
entre o texto e a imagem. Houve algum diálogo entre si e a 
escritora?
Não. Apenas reunimos para fazer uma visita à fábrica e trocar 
algumas informações. Mas não houve trabalho criativo partilhado 
entre mim e a escritora.

Qual é o primeiro passo a adaptar um texto para imagem? 
Como são selecionados os momentos para ilustrar.
Este foi o primeiro trabalho que fiz em que a editora, através 
da directora criativa e designer, escolheu o conteúdo a ilustrar. 
Quando recebi o texto e layouts forma dadas também indicações 
dos que momentos deveria ilustrar. No entanto nem sempre 
segui essas indicações e por vezes sugeri outras opções (que 
forma quase sempre aceites).
Normalmente os momentos a ilustrar são os que considero 
mais relevantes na narrativa. Sendo que evito repetir a mesma 
ideia visual em páginas consecutivas. Ou se o texto o permitir 
acrescento através da ilustração conteúdo que não está explícito 
no texto.

Um dos elementos que mais me chamou à atenção foi a 
paleta de cores. Como foi feita essa escolha, a decisão foi sua 
ou foi algo decidido pela direcção artística?
Desde o início que eu tinha a intenção de usar as cores da marca 
Dr. Bayard. E esta escolha foi (quase) consensual e aprovada pelo 
cliente e pela editora.
O azul e o vermelho eram as cores principais; às quais acrescentei 
uma terceira cor. Começou por ser amarelo, mas por indicação 
da direcção de arte mudou para o verde que aparece nas 



embalagens dos rebuçados mentolados. Mais tarde por 
indicação do cliente o verde foi substituído pelo amarelo inicial.

Quais, se existentes, as decisões estéticas pedidas pela 
direcção de arte?
Pontualmente a direcção de arte pediu algumas (pequenas) 
alterações às ilustrações.
Interveio de forma mais profunda na capa, onde tomou a decisão 
do conteúdo a ilustrar e deu indicações muito precisas sobre a 
composição e actitude/postura da personagem.

Na segunda metade do livro observarmos a evolução do 
processo de fabrico dos rebuçados. Houve algum trabalho 
de campo da sua parte ou esse trabalho já tinha sido feito 
posteriormente pela escritora?
Visitei a fábrica na Amadora e tirei fotografias. Conversei com 
o dono da fábrica que me deu as indicações/informações 
necessárias para a criação das ilustrações.

Foram utilizadas imagens de referência, por exemplo, para 
retratar as máquinas industriais?
Sim. Recorri essencialmente a fotografias tiradas na fábrica e 
outras que me foram dadas pelo cliente/dono da fábrica.

Creio que respondi a todas as questões. Se surgir mais alguma 
duvida eu vou tendo alguma disponibilidade para responder.

Continuação de bom trabalho,
Marta
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