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pelo dr. José Pereira do Cos- 

to Cardoso, respectivamente, , , 

OS term&estatu- 

tários de origem, E T E  C I U O Ç U O A I O Y I Z E L A ! ' ~ ~ ~ n ~ i ~ ~ ~ ~ a r i o  de ter- 
a sociedade du- Rs o r i g e n s *  queira Vasco. 9 .907$670 

rava 25 anos, ou ( 1  /3 adquirido por José An- 

seia, terminorio o (Coniinvoqòo do número onlerior) iónio da Silva e Souso); 

19 de Maio de -João António do Silvo Gui- 

1871., salvo resolução em com 

trário. Houve acordo para prorrogar o prazo, mas de- 
cidiwse depojs a dissolução iurídica, efectuada a 1 de 

Maio de 1872, tendo como base o balanço de 3 1 de 

i Dezembro de 1871, iniciand~se de imediata nova par- 

, ceria para assegurar a continuidade empresarial. Paro 

olém dos prazos estipulados, havia que acertar a com- 
posição social, pois entretanto olguns sócios haviom fo- 

lecido, com as quotas a distribuirem-se por vários her- 

deiros, como era o caso de Beniomim Cauchoix, cuia 
família reclamava de França o envio de fundos, ou de 

marães - 9 .907$670 (pas- 

sando paro José António da Silva e Sousa - 3.907$670; 

e pora Honoré Vovasseur - 6.000$000); 

-José António da Silvo e Sousa - 4.953$838; 

-Maria Amélia Machado - 19.8 15$340, represento- 

da por Felisberto de Moura Monteiro [seu marido); 
- Herdeiros de Paulo José Duarte, 9.907$670, repre- 

sentados por Manuel Gualberto Soares 

Segundo os estatutos da nova firma, continuovo a mes- 
mo designação empresarial - Fábrico de Fiação do Rio 

Vizelo, com sede no Porto [largo dos Clérigos1 e fábri- 

João António da Silvo Guimarães, além de outros acer- ca em Negrelos (S."Tirso). A duração prevista era ogo- 

tos por acordo entre olguns sócios. Assim, a retirado da ra de dez anos e, embora continuando a consignar-se 

: quota de Cauchoix era distribuida proporcionalmente o obiectivo fundomental da fiação de algodão, autori- 

pelos diversos sócios, com a paga respectivo aos her- zava-se o alargamento da actividade á torcedura, tiniu- 

deiros, enquanto a de João A. S. Guimarães era parte raria e tecelagem. O capital ero agora arredondado 

para José António da Silva e Sousa e outra porte para pora 169.500$000, numa distribuição em que a famí- 

Honoré Vovasseur, francês e novo director técnico da fá- lia Cabral "pesava' já 55%. 

brica, que assim entrava para sócio. Pelo balanço de 

1871, o capital líquido da empresa elevavo-se agoro 

a 168.430$358 réis e a distribuição dos quinhães dos 
diversos porceiros (agora substancialmente alterados por 

heranças e aquisições) era a seguinte: 
-Herdeiros de António Marfins dós Santos - 9.907$670, 

agoro representados por Daniel Mortins de Moura Guima- 

rães [um "brasileiro" fundador do Grande Hotel do Portal"': 

Quadro Il - F. F. R.Vizelo: 
distribuição de capital em 1872 

Sócios Parlicipoção 
[contos de réir) 

Daniel Marlins Mouro Guimarães 12 
DiogoJosé Cobral 44.5 
Emilio Cabral. menor 24.5 
Emilio Rosa Cobrol 24.5 . . 

- Herdeiros de Beniamim Couchoix - 26.420$443 Fro"iscoMg 

(quota reembolsada, por distribuição praporcionol entre lossociodo a FcQ Agostinho Velho1 8 4.72 
Felisberio de Moura Montei~o 24 14.16 

os restantes porceiros); Honoré Vovosseur 6 3.54 
- DiogoJosé Cabra1 - 36.878$537; José Ani. do Silva e Sousa 14 8.26 

- Emilio Rosa Cabral . 20.365$760; Manuel Gualberlo Swres 12 7.08 

- Emília, menor - 20.365$760 [estas duos representadas Totol 
- - 
169.5 100.00 



Sublinhese que a entrada de H. Vavasseur para a Par- 

ceria foi uma inicialiva do Administrador da aliura, Dio- 

golosé Cabral, como forma de agarrar o técnico, inie- 
ressando-a nos lucros, uma próiico habitual ao tempo. 

Para esse efeito, foi a próprio empresa que lhe empres- 

tou os seis conios de réis, conforme escritura de reconhe 

cimento de divida, comprometendo-se a pagá-lo no pra- 

zo de um ano, com iuros de 5%. 
N o  ano seguinte, em assembleia de 2 0  de Morço de 
1873. o parcerio estava de novo em dissolução. De 

imediato o empresa foi liciiada em 2 10 contos de réis 

[apenas por 1.903$389 réis acima da avolioção ofi- 

cial que era de 209.806$6211 pelos parceiros ces- 
sontes IGualberto Soares ia represeniado por um tutor dos 

herdeiros, e alguns outros por procuradores), com ex- 

cepção de José do Silva e Sausa, por quem esperaram 

dos nove ao meio dio, mos que não apareceu. O de 
senconiro com este sócio era óbvio, e, pelo ausência, 

impunha-se-lhe o retirada do nova parcerio. Recebia, 

contas feiias, a verba de 21.661 $891 correspondente 

à sua porte no avaliação, monianie guacdado em depósito 
pelo adminisirodar Diogo Cabrol poro fuiuro acerto de 

contas, dos quois receberia efectivamenie pouco mais de 
dois conios, por razão de dividas à empresa na ordem 

dos 14 contos e à penalização de 25% previsia nos es- 
tatutos da porcerio pora os comportes que não campo- 

recessem oo acta de dissolu~ão'~'. 

Desie modo, a 31 de Março de 1873 inicio-se nova par- 

cerio que sucedeu de imediato à extinta, prevista paro 

a duração de dez anos a partir desta data, sendo os es- 

iaiutos em iudo semelhanies aos anieriores, mantendo-se 

as participações de capital, cuios montantes foram acres- 
cidos pela distribuição proporcional da quota de Silva 

e Sousa, num toial de 2 10.100$000. Este capiial será 

aumentado em 30% quofra onos mais tarde, passando' 

a 273.130$000, pois parte dos lucros entretanto verifi- 
cados tinhom passado a fundo de reserva para invesii- 

mento no fóbrica, no sentido de a equipar e desenvol- 
ver. 

Nesse ano de 1877 houve um irespasse de quota de 

Agostinho Velha poro Francisco Cardoso Valente, por 

14.053$000, iransacção esta aceiie uma vez que não 
houve interessados entre os restantes sócios para a sua 

aquisição preferencial 1''. E em 1879 é o "brasileiro" 



Daniel Martins de Moura Guimarães que vende, acei- 

tando desta vez o Parceria essa aqui~ção, senda paga 

pela respectiva coixa e oumentando, eflconsequéncia 
e proporcionalmente, os quotas dos diversos sócios. 

N a  altura, é nomeado administrador da Parceria Felis- 

berto de Moura Monteiro, por falecimento de Diogo Co- 
bral. 
Quondo em 1881 se realizou o inquérito industrial, a 

comissão encarregqda da visita ás fábricas não teve 

autorização da odmiriistração da empresa para esse 
efeito, pois os sócios há muito que tinham proibido qual- 

quer visita, seguindo estritamente a leitura do regulamen- 

to interno que datavo de 9.8.1847'". Mos os relotores 

consideravam então que a Fiação de Vizelo, só por si, 

representaria mais de um terço de toda a fiação do dir 
trilo, sendo pela sua prosperidade e importância, a ver- 
dadeira "reguladora dos preços do fio". E aponiovam que 

na repariição da fazenda de S.mTirso constava a existên- 
cia de 18.120 fusos, embora outros fabricantes a acusas- 

sem de ter cerco de 30.000, com uma produção anual 

de 150.000 maços de algodão, no valor de 250 a 

300  contos de réis'". 

O termo para dissolução da sociedade, segundo os esta- 
tutos em vigor, apantovo agora p r a  3 1.3.1883, quando 

se completavam dez anos sobre a escritura, cabendo aos 
sócios deliberar em conformidade. E, nesse sentido, a 

dissolução foi decidida, embora adiado para o final 

desse ano, mas iniciando-se logo nova parceria. Pelo 

balanço de 3 1.1 2.1883, a Fiação do Rio Vizela valia 

agora 273.1 30$000. "Não convindo á nova Porcerio, 

que voe organisorse por substituiçõo d'oquella outra, 
que os diios filhos de Manuel ~uolber to Soares conti- 

nuassem o representar, como no ontigo Porcerio repre 

senioram, o quinhõo que n'esta tinham" decidiram todos 
que aqueles recebessem em dinheiro a cómparticipa- 

ção a que tinham direito [22.850$000 réis), com o con- 

dição de esta quota ser depois trespossoda a um só de r  

~endente daquele, António Gualberto Soores. Evitovase, 

assim, a proliferação quontitativa dos sócios. A fracção 

do falecido Diogo Cabral distiibuio-se agoro pela viú- 
va, Maria Emilia deJesus (44.160$0401 e os dois filhos 

menores, Maria e Diogo [20.529$980]. Nova parce 

rio, com o mesma designação, sem firma e de respon- 
sabilidade limitada, iniciavase sem descontinuidade de 

qualquer espécie, com a ossunção de todas as respon- 
sabilidades anteriores e por mais um período de dez 

anos, o partir de 1 delaneiro de 1884. 

Face oo inquérito industrial de 1890, repetia-se a poli- 

iico de sigilo. A informoçõo obiida foi muito lacónico, 

recusava explicitor pormenores. N o  entanto, ofirmava a 

existência de 308 máquinas, com 25.000 fusos e 200 
teores. Em termos energéticos, existiam 2 turbinas com 

a força de 240 cavalos-vapor e duas móquinas o vapor 

que representavam 650 cv. E empregava uma populo- 

ção operária de 629, dos quais 9 mestres, que surgem 
no inquérito como sendo todos do sexo masculino, sen- 

do de duvidar que não houvesse representação do sexo 

feminino. Só 9, provavelmente os mestres, sabiam ler. 
Duração de trabalho: 12 horas de verão e 9 horas 

de inverno. Como base financeira, 350  contos de co- 

pitol fixo e 180  contos de capital circulante ero o 

informoção do altura, que se traduziriam numa produ- 

ção anual de 400  contos, facto que a colocavo no ter- 

ceiro lugar do 'ranking" produtivo das empresos indus- 
triais do disirito, só suplantada por duas fábricas de 

tobaco''O'. 
Em 30.5.1 894 surge nova alteração societória: por 

dissolução da parceria, surge agora uma sociedode 

comercial comanditária simples, com a denominoção 
de Fóbrico de Fioção e Tecidos Rio Vizela, sob a fir- 

ma de Cobrol, Vavasseur, Soares & Monteiro, em Co- 

mandita, ou seja, em que estes quatro sócios aporeciom 
como solidários e com responsabilidade ilimitada, en- 

quanto os restontes eram apenas cornanditórios, isto 

é, limitando a sua responsabilidade oo copitol o que 

tinham direito na empresa. Foi um ~e r i odo  de forte 

crescimento, em que as alterações pautois verificadas 
a partir de 1892 permitiram ao têxtil nacional a con- 

quista do mercado colonial de Átrica, com a Fiação de 
\ 

Vizela a estabelecer, mais tarde, uma sucursal em An- 

gola. Segundo o catálogo da Exposição Industrial 

de 1897, realizada no Palácio de Cristal, onde se 
apresentou com fio e com tecidos [pano cru), a fóbri- 

co ocupava já 305 homens, 61 0 mulheres e 305 me- 

nores. 
Este crescimento levou a nova dissolução e nova consti- 

iuição de sociedade, que acontece em 1897, monten- 

do-se a configuração empresorial anterior. Registova, 

porém, um aumento de capital, com base no balonço que 
acusova agora 748 contos de réis, a que acrescia o en- 

irada de 10 contos de réis relativa oo novo sócio, o 

técnico Victor Haeitich, conforme escritura notariol 

de 9.6.1 897, a qual previa ainda umo duração de 
10 anos poro a sociedade'"'. 



Quadra I11 
Capital da F. F. e Tecelagem da Ria Vizela - 1897 

Capital fixo: Valor em réis 
Propriedades ................................... 2 13.01 5$475 
Maquinismos ................................... 4 19.901 $863 
Miiveis e uiensílios ............................ 2.329$600 

Capital circulanle: 
Em mercodorios ............................... 1 12.753$062 
Em dinheiro .................................... 10.000$000 

Total .................................................. 758.000$000 

O ciclo naiural da vida introduziu algumas alierações nos 

sócios, com Diago Cabral Júniar, pouca depois feiia 

Conde de Vizela"2', a concentrar na sua pessoa as quo- 
ias das duos fomiliares entretanto falecidas [Emilia Rosa 

Cobral e Maria Emilia de Jesus Mogalhãies Cabral]. A 
morie de Honoré Vavasseur em 23.5.1 906, dada que 

este era sócio solidário na responsabilidade social, im- 

punha, porém, a dissaluçõo da sociedade. facto lego- 

sob o firma Cabral, Soares, Haeffich & Manfeiro, em 
Comondita. O capital da sociedade continuava avalio- 

do em 758 contos de réis, dis~ribuido da mesma forma 
que dez anos anies, o que nas pode indiciar algumo es- 

tagnação na empresa, que, assim, não seria imune á de- 

pressão que, por esta época, se viveu no secior. 

Capital esie que era agora deiida no sua maioria pelo Con- 

de de Vizela, o qual, por vicissitudes de herança e pelo 

crescimento proporcional das quoias, chamava a si 
526.176$000 réis, ou seio, 69.4%. Esclarecedor se 

acrescentarmos que, esiatuiariamente, cada sócio tinha, 

em assembleia geral, um voto por cada dezcontos de réis. 
A fábrica estendia-se iá às duos margens do Vizela e a 

adminisiraçõa da sociedade contava agora irês geren- 

tes: um técnico, encarregado de vigiar o andamento dos 
estabelecimentos fabris, e dois financeiros, sendo o pri- 

meira Vicior Haettich e os segundos o Conde de Vizela 

e Antánio Gualberto Soares. - 
lizado por escritura de 1 1.1.1907, embora com validade 

Quadra IV- F. F. T. Ria Vizela: evolução da capital 
o partir daquela data da falecimento, o que coincidiu, 

grosso modo. com o período previsto de duração. Ano 1845 Capital [contos de reis] 40 

De imediaio se consiituia nova sociedade, em que Vo- 
1872 169,5 
1873 210 

vosseur era substiiuido no núcleo solidário por Victor 1877 273.13 
Haetiich, o novo director iécnico da unidade e já sócio. 1890 530 
embora como comondiiário, girando a empresa agora 1897 758 

CARTAZ COMPOSTO PARA A EXPOSI (~O COLOHIAL DE 1934, H0  P O I T O  



Os anos seguinies correspondem-a tempos de crescen- 

ie afirmação, com o Fábrica do Riovizela a consiiiuir 

um pólo indusirial com inegável dinamismuno meio local: 

tornou-se o maior empregador da regiõo, contandese por 

vórios milhares (oscilando em volta dos irês mil) o popu- 

lação operária, apesar das vicissitudes da vida indusirial. 

De entre essos vicissitudes é de destacar a famosa g re  

ve de Julho/Agosio de 19 10, reivindicando alieroçães 

salariais, mas iombém. por exemplo, o fim dos castigos 

corporais ou o liberhcide de voto em eleições"". Me- 

rece iambém relevo o incêndio de 191 l ,  que, desiruindo 

uma grande parie das instalações. ierá sido bastanie 

penalizador. Mos, deniro da político social desenvolvi- 

da enião pelas maiores empresas, a Fiação do Rio Vi- 

zela não esqueceu a consirução de hobiiaçães para os 

seus operários. Com efeito. conforme descreve e ilusira 

o Boletim do Trabalho Industrial [n%b], esia Fábrica 

comprou "uma grande área de terreno, próximo ó suo 

importante fabrico, umo das principais do Península, no 

quol obriu largo e extenso avenida, o boixo preço oto- 
i 

rondo o seus operários os terrenos morginoes, para cons- 

trução de habitoçòes". Aforamenios o 7.5 réis por me- 

iro quadrado, pagos durante vinte anos. mos remíveis em 

qualquer ocasião 

A Fábrica de Fiação e Tecidos do Rio Vizela foi origi- 

nalmente o desafio de um técnico estrangeiro para a 

produção nacional de fio de algodão. A esiruiuro iurí- 

dica, inicialmente de parceria e depois de sociedade em 

comondito, favoreceu a conceniroção gradual do capi- 

ia1 em móos familiares. num processo conjugado de h e  
ranças e de cláusulas que esiabeleciam a preferência poro 

os sócios já exisienies em coso de alienação. Esie "te- 

chomenio" iendenciol fez com que a família Cabral, des- 

cendente de um dos fundadores, António José Cabral, 

viesse a liderar quase iodo o desenvolvimento do empresa, 

conferindolhe uma hisiório de avanços e recuos em ter- 

mos de crescimento e invesiimenio que se justapõe gros- 

so modo à hisiória da indúsiria iêxtil nacional. Nesie 

coniexio, as fiações, iecnicamente mais estruturados, 

avançaram numa linha verticalizodora para a tecelagem 

e depois para o tinturaria, subiugando groduolmente a 

indúsiria oriesanal que durante muiio iempo foi a imagem 

de marca da têxtil nortenha. - 
Desenvolvimenio que prossegue desde 1973 sob ouiras 

mãos, desde que o indusirial iêxiil Narciso Machado 

Guimarães adquiriu esia fábrica, ampliando o domínio 

que jó detinha nesie sector. Aliando a his- 
tória à prospecliva, o acluai e excelente JORGE 
exposição comemoraiiva dos 150 anos FERNANDES 
do FFTRV fornece a imagem de uma em- ALVES / 
preso que continua dinãmico e virada poro /SILVESTRE 
o fuiuro. LACERDA 

Ariigo no ãmbito do proiecio 'Esiruturas Sócio-Económicos e 
Indusiriolizaçõo no Norie de Portugal Isécs. XIX e XX)'. potroci. 
nado pela JNICT. 

( 5 )  Sobre este protogonisio, cf. Jorge Fernandes Alves, Os Bro- 
sileiros . Emigraçòo e Reiorno no Poiio Oiioceniisio, Porto, 1994 .. 
p. 263. 
(6) ADP. P04. 4"erie. Lv. 599, 23.4.1873. e 8.5.1873. 
(7 )  ADP. P04. 4'série. 1.618. 24.9.1877. 
(8) Ci. Caiálogo da Exposiçõo Tornernoroçòo dos 150 onos . 
- Fábrico de Fiação e Tecidos do Rio Vizela'. Santo Tirso, 1995. 
p. 18. 
(9) Inquériio Indusiriol de 188 1, Visiio às Fábricas do diseicio 
Adminisirotivo do Porto. Lisboa. 188 1. p. 1 18. 
(1 0) MOPCI, Inquériio Indusiriol de 1890. vol. IV. Lisboo, 189 1 
( 1  1) ADP. P04, 4* série, 791 
(1 2) A elevaçõo de Diogo Cobral a Conde de Vizelo em 1900, 
embora formolrnenie airibuido ò sua ocção no Fobrico de Fio. 
ção. ocorre numa coniuniura de crise polifico de que se nõo 
pode desligar. A Associação Indusiriol Portuense e os indusiriais 
a elo ofecios coniestavorn foriernenie o governo devido 6s m e  

didos quorenienárias imposias á Cidade por ocasião do pesie 
bubónica de 1899. com graves prejuizbs para o ociividode eco- 

nornico ciiodino. Desio luia coniro o governo cenirol saiu forto- 
lecido a Associoçào. que oproveiiou a ocosiõo para oceleror o 
fusão com o Uniáo dos Indusiriois do Norie e com a Associação 
de Classe dos Industriois de Algodão. Mos esia última, onde 
ponfificovo Diogo Cobrol, desligou-se ti último hora desso fu- 

sco, opesor de ele ier sido eleiio presidente do AIP no coniexto 
de redisiribuiçõo de poderes eniõo organizado. Cargo que nun. 

ca chegou a ocupar. sendo eniõo públicos os divergencios de 
posicionamenio entre Cabral. prógovernamenial. e o rnoiorio 
dos associados da AIP. onde ia fewilhovorn os republicanos. 
(13) Além do imprensa do época. cf. Maria Filomena Mónico, 
Ariesòos e Operarios. Lisboa. I.C.S.. 1986, pp. 186-7. 


