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Resumo 

O objectivo fundamental do trabalho apresentado nesta tese foi 
procurar entender a rápida industrialização do concelho de Paços de 
Ferreira, sobretudo na produção de mobiliário. Desafiados e incenti
vados para o seu estudo, aquando do mestrado em História Contem
porânea, logo abraçámos a ideia e nos entregámos a procurar entender 
a razão desta explosão industrial. Paços de Ferreira é hoje a Capital do 
Móvel e pensamos que, em parte, o deve às iniciativas de homens de 
Freamunde, nomeadamente do Professor Albino de Matos, que nos fi
nais do século XIX, num mundo puramente rural, deu os primeiros pas
sos na resolução de velhos problemas no mobiliário escolar. Onde havia 
uns bancos toscos passou a haver carteiras higienicamente pensadas e 
ergonomicamente construídas. Seguido por outros industriais, estas fá
bricas, no seu conjunto, funcionaram como lugares de aprendizagem e 
de divulgação de saberes raramente experimentados, criando toda uma 
massa operária especializada sobre a qual se irá erguer o edifício indus
trial do concelho. 



Abstract 

The main aim of this essay was to understand the fast industriali
sation in the county of Paços de Ferreira, mainly as far as the production 
of furniture is concerned. 

When studying Contemporary History, in the 1st year of this project, 
the idea of explaining this industrial boom came to our mind immedia
tely. Paços de Ferreira is known, nowadays, as the Capital do Móvel and 
we think this happens, mainly, due to men full of initiative who lived in 
Freamunde. We have the example of Professor Albino de Matos who, by 
the end of the 19th century, in a world merely rural, gave the first steps in 
the resolution of old problems in the area of school furniture. 

The usual rough stools were, then, replaced by hygienically thou
ght and ergonomically built desks; other men followed this initiative 
and the first factories worked as workshops where the know-how was 
learnt and divulged and new experiments were carried out. So, these 
factories created many experts who acted as the main layer of the great 
furniture industry of this county. 



Résumé 

L'objectif fondamental du travail présenté dans cette thèse a con
siste à essayer de comprendre la rapide industrialisation de la municipa
lité de Paços de Ferreira, surtout dans la production du mobilier. Mis au 
défit et incité à son étude lors de la maîtrise en Histoire Contemporaine, 
nous avons tout de suite adopté l'idée et nous nous sommes livrés à 
essayer de comprendre la raison de cette explosion industrielle. Paços 
de Ferreira est aujourd'hui la Capital du Meuble et nous pensons, qu'en 
partie, cela se doit aux initiatives des hommes de Freamunde, plus par
ticulièrement au Professeur Albino de Matos, qui à la fin du XIX siècle, 
dans un monde purement rural, a fait les premiers pas dans le mobilier 
scolaire. Où il existait de vieux bancs grossiers sont apparus des bu
reaux hygiéniquement pensés et ergonomiquement construits. Suivi 
par d'autres industriels, dont les usines, conjointement on fonctionné 
comme des lieux d'apprentissage et de divulgation de savoirs rarement 
expérimentés, il a créé toute une masse ouvrière spécialisée, sur laquelle 
s'élèvera l'édifice industriel de la municipalité. 
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Introdução 

1. O Tema 

Propomo-nos estudar a indústria do mobiliário escolar no concelho 
de Paços de Ferreira, mais propriamente na freguesia de Freamunde1 e 
tentar mostrar o espírito criativo dos primeiros fabricantes de móveis, o 
seu empenho, sua dedicação, as dificuldades que sentiram, como as ul
trapassaram, a intervenção que tiveram no meio, eminentemente rural, 
e o seu contributo para o arranque da industrialização do concelho. 

Associa-se a comarca de Paços de Ferreira à produção do mobiliá
rio, pelo desenvolvimento que, actualmente, o sector possui, sendo hoje 
conhecida como a Capital do Móvel2. 

Perguntar-se-á, então, qual a origem deste boom industrial, que nos 
princípios do século não tinha significado algum. Que papel desempe
nharam as fábricas instaladas em Freamunde, nos anos vinte, principal
mente a de Albino de Matos, Pereiras & Barros, Lda. no arranque da 

1 Freguesia do Concelho de Paços de Ferreira, foi elevada à categoria de vila 
a 13 de Junho de 1933 e a cidade a 12 de Julho de 2001. O seu topónimo parece ter 
provindo (segundo Carolina de Michaelis e J. Leite de Vasconcelos) da palavra ger
mânica Frid = paz e Munde = boca, tutela, protecção e apoio. Segundo investigações 
realizadas pelo "Jornal de Paços de Ferreira" este topónimo é único em Portugal e 
no mundo se exceptuarmos a Galiza, onde existem duas aldeias, uma no distrito de 
Pontevedra e outra no distrito de Lugo, com a designação de Friamonde, que é uma 
variante daquela. 

Há mais de quinze séculos, no ano 409d.C, os Suevos, emigrando da Germânia, 
atravessaram a Gália, a Hispânia e vieram fixar-se na Galaecia, a qual, compreendia 
então a parte do nosso país, ao Norte do Mondego, ou, pelo menos ao Norte do Dou
ro. Fundaram aqui uma monarquia com a capital em Braga e mais tarde em Lugo. 
Esta monarquia durou até ao ano de 585, ano em que, vencidos, foram incorporados 
no império visigótico da Península. 

Ora, datam desta época as designações toponímicas acima referidas. No en
tanto, é muito mais antiga a ocupação destas terras, como atestam as sepulturas e os 
artefactos aparecidos em trabalhos agrícolas. 

2Paços de Ferreira é "Capital do Móvel" desde 1984. J 9 
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indústria do concelho e no desenvolvimento da arte da marcenaria? Te
ria sido uma fábrica-escola? Que estratégias foram levadas a cabo pelos 
administradores para o ensino da marcenaria e profissionalização dos 
operários? Que papel teve o professor/empresário Albino de Mattos? 

Ao colocarmos estas e outras questões pretendemos entender a 
emergência de um tecido empresarial que hoje se caracteriza, sobretudo, 
pela predominância do mobiliário, com cerca de 70% da sua população 
activa a viver do móvel e para o móvel e com um peso de 20% no total 
das indústrias existentes. 

2. O Espaço 

A história das terras que compõem o Concelho de Paços de Ferrei
ra perde-se na noite dos tempos. Os inúmeros vestígios deixados pelas 
comunidades implantadas permitem-nos conhecer melhor a formação e 
a antiguidade destas terras e os poderes que sobre elas se foram exercen
do através dos tempos. 

Antiga terra realenga a que D. Manuel concedeu foral em 15.8.1514 
e, mais tarde, sede do concelho por decreto da rainha D. Maria II no 
ano de 1836, Paços de Ferreira é hoje um importante concelho industrial 
localizado na periferia da Área Metropolitana do Porto, inserido, con
juntamente com os concelhos de Penafiel, Paredes, Felgueiras, Lousada 
e Castelo de Paiva, nas terras verdes do Vale de Sousa. Possui uma área 
de cerca de 68 km e está repartido administrativamente em 16 fregue
sias: Arreigada, Carvalhosa, Codessos, Eiriz, Ferreira, Figueiró, Frazão, 
Freamunde, Lamoso, Meixomil, Modelos, Paços de Ferreira, Penamaior, 
Sanfins e Seroa. 

Fruto do dinamismo evidenciado pelos mais variados agentes eco
nómicos ao longo das últimas décadas merece especial destaque o facto 
de ser o sector secundário o que regista maior peso na economia do con
celho, não só a nível dos estabelecimentos industriais, como em termos 
da percentagem de mão-de-obra utilizada no sector. 
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pp. 85248. 21 
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Já a agricultura tem um peso reduzido na economia do concelho, 
apesar de nos anos 60 ter havido uma certa mecanização, com a intro
dução do tractor na lavra. As técnicas de trabalho do tipo tradicional, 
a ausência de infra-estruturas, a dimensão média das explorações 
agrícolas e a fuga da população activa ao trabalho do campo, são os 
factores do marasmo da agricultura, tendo, como excepção, a Estação 
de Lacticínios3. 

Hoje, os agricultores estão cientes que a sua actividade não tem 
futuro, a não ser que se opte por um novo tipo de estrutura agrícola e 
se estabeleçam novos projectos, uma vez que a continuidade do sector é 
essencial para o equilíbrio económico e social do concelho. 

3 Em 1936 foi criada a Estação de Lacticínios, tendo funcionado no ISA (Insti
tuto Superior de Agronomia) até ser encontrado outro local para as suas instalações. 
Esse local viria a ser Paços de Ferreira, por insistência da família Lencastre que cedeu 
gratuitamente os terrenos [cerca de 8 ha de SAU (Superfície de Área Utilizada)]. Aqui 
foram inauguradas as novas instalações em 1946 tendo ficado a funcionar agregada 
à Estação Agrária do Porto até ser designado o corpo técnico para chefiar a nova Es
tação de Lacticínios. Os trabalhos experimentais então realizados inseriam-se no do
mínio estritamente agrícola, nomeadamente batata, vinha, linho, milhos regionais e a 
produção de leite e carne, embora estes com pequena expressão, uma vez que eram 
explorados nesta função e na produção de trabalho. 

Em 1952 foi nomeado responsável da Estação o Eng. Ramiro do Rosário e é so
bretudo a partir desta altura que a Estação assumiu o seu verdadeiro papel de Estação 
Experimental no domínio da produção de leite e de fabrico de queijo. 

Os objectivos definidos no Decreto-lei que criou a Estação de Lacticínio eram 
os seguintes: 

1. Proceder ao estudo tecnológico de queijo e promover o aperfeiçoamento do 
seu fabrico. 

2. Contribuir para a preparação técnica do pessoal empregado na criação de 
gado leiteiro e na indústria de lacticínios. 

3. Proceder aos estudos experimentais sobre a alimentação das espécies pecuá
rias em função da produção de leite. 

Foi, então, elaborado um projecto para o início de actividade, aprovado pela 
DGSA, contemplando as seguintes vertentes: 

1. Produção de leite 
2. Recolha de leite 
3. Indústria de lacticínios 
4. Formação profissional 
In DIRECÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA DE ENTRE DOURO E MINHO 

- Estação Experimental de Leite e Lacticínios, Paços de Ferreira, Ministério da Agricultu-
22 ra, Desenvolvimento Rural e das Pescas, 2001. 
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3. O Tempo 

A organização temporal deste estudo prendeu-se essencialmente 

com o alvorecer das primeiras indústrias na freguesia de Freamunde. É 

a indústria de Albino de Matos, Pereiras & Barros que marca o arranque 

daquilo que se poderá chamar o início da revolução industrial da fregue

sia. Não podemos, contudo, esquecer toda uma actividade artesanal, 

onde sobressai a tamancaria4 como a mais importante. Não é, no entanto, 

o móbil principal do nosso estudo nem, como pudemos constatar, teve 

grande influência na indústria da marcenaria. Daí que tenhamos optado 

pelo princípio do século para o início da nossa investigação, não deixan-

4 A utilização de socos ou tamancos e chancas, em madeira, foi antigamente 
uma realidade. Os socos eram quase o único calçado usado pelo povo no trabalho, 
nas festas e romarias. Segundo Benjamim Enes Pereira terá sido em Entre Douro e 
Minho que apareceu o calçado de pau, como alude o verso do século XVIII: 

Homem de Entre Douro e Minho 
Calça de pau e veste de linho, 
Bebe vinho de enforcado, 
Traz o porco escangado, 
Foge dele como o diabo. 

In Artes e Tradições de Barcelos, Lisboa, Edições Terra Livre, 1979. 

Os tamanqueiros utilizam dois tipos de material: madeira de pinho e madeira 
de amieiro, conforme se tratasse de paus para calçado de homem ou mulher. O fabri
co dos paus não é feito na oficina do tamanqueiro, mas na oficina do pauseiro. Aos 
tamanqueiros compete dividir as peles em "cortes" ( peças de cru te envernizado) para 
as quais usam moldes em cartão grosso ou folha de flandres. Estes cortes vão cons
tituir a parte superior do tamanco que é presa ao pau com tachas miúdas (balmases) 
com auxílio de uma forma. Em Freamunde, nos inícios dos anos trinta, a tamancaria 
era uma actividade artesanal com uma certa importância, como refere na sua entre
vista o sr. Domingos Taipa, também ele filho de um tamanqueiro: 

Naquele tempo as tamancarias eram porta sim, porta não. Era uma "indús
tria" muito pobre, uma indústria de época. Os tamancos só se vendiam no Inverno 
e se este fosse seco pouco se vendia. Vendíamos para todo o lado, mas mais para o 
interior, Trás—os-Montes e Beiras. Penso que a tamancaria não tem nada a ver com 
a marcenaria. A tamancaria tinha os pauseiros, que faziam os paus para os tamancos 
com uma enxó e formão. Havia as chipas, mas essas eram feitas nas fábricas. Aqui 
em Freamunde havia muitos tamanqueiros, para aí uma dúzia ou dúzia e meia. Os 
operários que trabalhavam nas tamancarias viviam numa situação muito complica
da. A maior parte dos tamanqueiros eram músicos, com muitos filhos. 23 
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do de fazer uma abordagem de contextualização a partir dos finais do 
século XIX. Iremos caminhar por um longo período de tempo e seguir, a 
par e passo, o desenvolvimento desta empresa e destes empresários, um 
deles professor e pioneiro na produção de material escolar, alicerçando, 
dentro do possível, com pesquisas cuidadosas e análises críticas, as nos
sas informações. 

4. Considerações Metodológicas 

Nada surge por acaso e esta tese não é uma excepção. Surgiu obe
decendo a vários motivos, o primeiro dos quais foi tentarmos perceber 
por que razão Paços de Ferreira se tornou na capital do móvel. Moveu-
nos a curiosidade e a falta de uma obra que o explicasse criou-nos o 
ensejo da descoberta. 

Foram grandes as dificuldades experimentadas, não propriamente 
no campo da contextualização - que fizemos sem grandes dificuldades, 
porque é abundante a bibliografia, da qual este trabalho se considera 
subsidiário e que será especificamente referida, porque sempre entende
mos que numa investigação desta natureza é fundamental compreender 
a época no seu todo - mas, sobretudo, no que respeitava fundamental
mente ao arranque da industrialização no concelho de que escasseia a 
informação. 

Apontada pelo povo como sendo a primeira fábrica do concelho, 
Albino de Matos, Pereiras & Barros, Lda., tornou-se no nosso grande 
objectivo e alvo das nossas atenções. 

A ausência de documentação levou-nos a encetar uma demorada 
pesquisa noutras fontes que pudessem corrigir esta carência. Assim, 
consultámos o Arquivo Distrital do Porto, os Arquivo dos Concelhos 
Municipais de Paços de Ferreira e Paredes, o Arquivo Notarial, o Arqui
vo Paroquial, a Imprensa local, tendo sido analisados todos os números, 
ainda que, por vezes, com algumas lacunas, alguns jornais nacionais, en
tre eles O Comércio do Porto e O Primeiro de Janeiro, A Federação Esco-
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lar, alguma documentação do arquivo da fábrica cedida pelos Gerentes 
e a pesquisa oral que, juntamente com excertos de alguns jornais, enri
quecem as páginas dos nossos textos. O trabalho de campo que fizemos 
com as visitas à fábrica constituiu-se como instrumento fundamental na 
construção do conhecimento a partir da realidade. No que respeita à 
pesquisa oral sabíamos das suas dificuldades e limitações, muitas vezes 
provocadas por factores de carácter psicológico, social e, até, cultural. 
O esquecimento voluntário ou involuntário poderá determinar os limi
tes a que a memória consegue chegar e, sobretudo, criar incoerências e 
falsear a verdade. Não está em causa a indagação da verdade através 
do testemunho oral, este será mais um dado na nossa mesa de trabalho, 
mas as experiências vividas no mundo do trabalho, que são elementos 
da memória colectiva, cuja preservação é uma obrigação de valor ímpar 
da história contemporânea. Assim, deixámos fluir a conversa. Demos 
liberdade e espaço para navegar no tempo ido a estes velhos obreiros, 
marcados por uma época e por um mundo recheado de dificuldades e 
privações. Mas, como afirmava Júlio Dantas em 1909: 

Infelizes as famílias que não têm história. Não ter história é 
quase não ter nome; é quase não ter pátria. 

Felizes, ao contrário, as famílias que têm história, porque lhes 
é dado o júbilo de a recordar, porque ela constitui a fonte fecunda, 
inesgotável e profunda de suas energias morais; porque a cada passo 
que dão sentem atrás de si o rastro de sua própria imortalidade. 

Que é a vida, senão a história que começa? 
Que é a história, senão a vida que continua? 
A história de nossa família, de nossa gente, de nossa casa está 

connosco. Respira perto de nós. A sua presença todos adivinham. 
Ora bela, ora triste, é uma grande história.5 

Filtrar e depurar estes relatos foi trabalho de laboratório. A fábrica 
de Albino de Matos, tal como a memória colectiva da freguesia, ficará 

5 Dantas, Júlio - Outros Tempos, 3.a Edição, Lisboa, Portugal - Brasil Companhia 
Editora, s/d. 25 
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para o futuro muito mais enriquecida com o registo dos testemunhos 
desta gente que, como actores, experimentaram e interpretaram aconte
cimentos, situações e modos de vida, dando uma visão mais dinâmica do 
funcionamento e das várias etapas da trajectória do grupo social a que 
pertencem e que a nossa modesta contribuição, é não deixar morrer. 

Não foi nossa intenção mudar qualquer dos depoimentos, muito 
menos interferir ou limitar este vasculhar do sótão das memórias, por
que quisemos transmitir o sentimento que subjaz na linguagem de cada 
entrevistado e que indica uma certa pertença, uma certa cultura. 

Viajar no tempo em busca das vidas que contribuíram para a histó
ria industrial da freguesia e do concelho foi o nosso propósito. Entender
mos a dinâmica produtiva quando esta dava os primeiros passos foi o 
nosso objectivo. Procurámos ser claros e inequívocos na nossa pesquisa, 
assim como claros e inequívocos na divulgação dos resultados obtidos. 
Outros virão com novos contributos. 

26 



Capítulo 1 



Da Oficina à Fábrica 

O concelho de Paços de Ferreira foi até ao primeiro quartel do sécu
lo XX uma região de economia rural. Não obstante haver nas freguesias 
alguma actividade artesanal, de acordo com as condições naturais à sua 
prática - o rio Ferreira, como força motriz, foi utilizado por inúmeras e 
diversas indústrias que ultrapassavam, desta maneira, a falta de qual
quer outro meio propulsor - era da terra que vinha o sustento. A vinha 
era a principal fonte de receita dos agricultores, remunerava bem o tra
balho e a despesa; o milho, adequado aos solos e clima, constituía a base 
da alimentação do povo; e a criação de gado, numeroso pelos prados 
existentes, fornecia a carne e o leite. 

O Inquérito Industrial de 1881, fonte importante para conhecer o que 
seria a indústria portuguesa nos finais do século passado, refere como 
existentes no concelho de Paços de Ferreira apenas as pequenas indústrias, 
não nos dando notícia da existência de qualquer Fábrica. Haveria 52 moi
nhos, 140 mós e 150 a 200 empregados no seu trabalho. Em 1895 o número 
de moinhos ascende a 70 e empregavam cerca de 210 pessoas. Haveria 15 
serras hidráulicas, cujo trabalho estava orçado em 1500 tábuas por dia em 
8 meses de trabalho activo; o estio durava cerca de 4 meses e esta activi
dade, tal com a anterior, estava dependente do caudal do rio; 5 fornos de 
padaria, 14 serras mecânicas, 16 oficinas de ferraria, 2 fogueteiros, 150 tea
res domésticos de linho, 1 manufactura de algodão, 2 teares em oficina, 25 
alfaiates e sapateiros, 1 oficina de tinturaria, 2 cesteiros, 200/250 palhoças, 
30 fuseiros. A esta manufactura de fusos refere o inquérito: industrialmente 
curioso por mais de um título que trinta pessoas vivem de fabricar este artigo. 
E ainda 3 fabricantes de manteiga com a produção anual de 3000/4000 Kg. 
O inquérito refere que esta produção acha-se apenas em Paços de Ferreira, 
onde 3 pessoas vivem exclusivamente dela (...) constitui um labor doméstico de 
algumas famílias rurais. É uma indústria recente neste concelho, que denota uma 
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certa inclinação fabril. (...) A exportação faz-se para o Porto e Vallongo, onde o 
fabrico de biscoito requer grandes porções de manteigas. Quanto às serrações de 
madeira, aquelas que poderão ser consideradas como a origem mais an
tiga da indústria do mobiliário, o inquérito industrial designa o concelho 
de Paços de Ferreira como: um centro de produção fabril rural, não fazendo 
significativas referências. Cerca de 10 anos mais tarde, este concelho é de 
novo alvo de um estudo, elaborado pela comissão industrial do Porto, no 
âmbito do inquérito de 18906 sobre as indústrias fabris e manufactureiras. 
Refere a propósito de Paços de Ferreira: (...) attendendo á pequena area do 
concelho e ao limitado numero de industriaes, encarregou um só individuo do tra
balho de distribuir e recolher os 55 questionários. Tudo continuaria na mesma 
e as oficinas de móveis, que caracterizam o concelho, ou não existiam - o 
que era mais provável - ou seriam meros projectos na cabeça de homens 
conhecedores de determinada realidade social e sensíveis a um problema 
que grassava por todo o Portugal, como relata o artigo do Jornal de Paços 
de Ferreira, no dia 16 de Janeiro de 1897: 

No dia 25 do próximo passado dezembro, reuniram, no edifício 
da escola do sexo masculino d'esta freguesia, (Freamunde) a convite 
do respectivo professor, Albino de Mattos, os pães dos 64 alumnos 
que actualmente a frequentavam. 

O referido professor, usando da palavra, faz notar a todos os ca
valheiros e senhoras presentes a dificiência da mobília escolar, tanto 
no que diz respeito a sua péssima construcção, como ao numero de 
alumnos que comporta, uns 18 apenas, sendo elles actualmente 64. 

Em seguida ponderou a urgente necessidade de se mandar 
construir uma mobília em condição. 

O mesmo jornal refere, mais tarde, no dia 6 de Fevereiro de 1887: 
Na casa da escola do sexo masculino d'esta freguesia reuniu, a 

semana passada, a comissão que, com ajuda dos seus demais conterra-

Com os documentos referentes ao inquérito de gabinete sobre as indústrias 
fabris e manufactureiras devem as comissões distribuir e enviar relatório, como 

30 dispõe o artigo 17 das instruções de 16 de Maio de 1890. 
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neos e outras pessoas de fora de Freamunde, dedicados à santa cruza
da do progresso e derramamento da instrucção e educação pelos filhos 
do povo, tenta levar a effeito a construcção d "uma mobília para aquella 
escola, e, se tanto puder ser, dar começo á construção d'um edifício 
próprio para as duas escolas officiais d'esta freguesia funcionarem. 

Resolveu que o seu secretario (professor Albino de Mattos) 
se informasse, no Porto, dos milhores modelos da carteiras escolares 
e dos seus respectivos preços, afim de ver se será possível mandar 
construir aqui, em boas condições a referida mobília, para dar que 
fazer aos artistas da localidade. 

Por fim o mesmo jornal refere a 20 de Março de 1887: 
(...) para a escola official do sexo masculino d'esta freguesia, 

resolveu, numa das suas ultimas sessões, mandar construir 18 car
teiras. 

Porque, refere o jornal: 
Uma escola sem mobília, ou com uma mobília deficiente e mal 

apropriada, o que pouco mais vale, faz-nos lembrar uma officina peja
da de artífices mas sem instrumentos, aparelhos ou maquinas. 

Ora pretendam-se obter de uma tal officina produções perfeitas, 
e veremos se isso é possível. Não é. Outro tanto sucede numa escola 
onde a creança não possa estar comodamente instalada e assim entre-
gar-se livremente a todo e qualquer trabalho. 

Não lhe basta já a falta de aptidão para tudo, que ainda está por 
cr ear, mas ainda para maior embaraço, que muitas vezes resulta em 
lastimável desanimo, o não estar á vontade e poder tomar natural
mente a posição adquada ao trabalho a desempenhar. 

Infelizmente as informações ficam-se por aqui e mais não consegui
mos apurar. 

A quem foram entregues as carteiras? Teriam sido construídas em 
Freamunde, como era ideia da comissão/professor, ou compradas no 

31 
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Porto? Germinava a ideia de produzir material escolar no homem que 
daria o nome à primeira fábrica de móveis escolares em Freamunde, 
concelho de Paços de Ferreira. 

Freamunde era, nos finais do século XIX, e segundo o mapa de
monstrativo das quantias com que cada freguesia do concelho contribui 
para a despesa do Estado, do seu número de fogos, população e eleito
res, a 2." freguesia na contribuição industrial com 698$330 reis, a primeira na 
contribuição comercial com 526$952 reis, a primeira em número de fogos 367, a 
que tinha mais população 1557 e mais eleitores 1367 

Foi nesta freguesia, como testemunham as referências mais antigas 
que foi possível encontrar, que nasceu a primeira oficina de produção 
de material escolar, pelo homem que se estreava neste sector: Albino 
Ferreira de Mattos. 

1. A l b i n o Ferreira d e Mat tos 

1.1. O Homem no Tempo 

Albino Ferreira de Mattos, nasce na segunda metade do século XIX 
(1863), época em que o processo civilizacional do ocidente europeu sofre 
uma grande aceleração, registando-se novas ideias e novas tensões que 
se repercutem em Portugal. De 1851 a 1910, Portugal vive sob a influên
cia dos Regeneradores. 

A Regeneração dividiu o século XIX em duas partes; dá-se a separa
ção entre o período de ideias revolucionárias do primeiro Romantismo, 
de Herculano e Garrett, e o período do pré-industrialismo. Fontes Perei
ra de Melo é um dos mentores deste pré-industrialismo tendo mandado 
construir não só quatrocentos quilómetros de estradas, uma dezena de 
pontes e a primeira linha de caminho-de-ferro, entre Lisboa e o Carrega
do, como também impulsionado o ensino técnico, agrícola e industrial. 
O outro mentor desse pré-industrialismo foi o rei D. Pedro V que, tal 

32 7 In Jornal de Paços de Ferreira, 27 de Março de 1987. 
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como Fontes Pereira de Melo, acreditou no progresso. Mas esse progres
so, em que se empenhou a burguesia pré-industrial, não representou 
nada em termos de desenvolvimento cultural, social ou no que se refere 
à vitalidade política do país. 

Nos primeiros anos do terceiro quartel do século XIX e após a longa 
crise da implantação do liberalismo em Portugal, o Romantismo portu
guês evidenciava estar em fase de decadência. Após a morte de Garrett, 
toda a insurgência inerente ao movimento romântico se personificou em 
Alexandre Herculano, até à sua retirada para Vale de Lobos. Como figura 
emblemática ultra-romântica, surge Castilho. Em oposição a este ultra-
romantismo forma-se, em Coimbra, um novo núcleo, uma nova geração 
intelectual. Esta nova geração, desde 1861, vinha revelando inconformis
mo relativamente aos valores oficiais da sociedade da sua época. 

A grande manifestação desta geração está relacionada com a Ques
tão de Coimbra, também conhecida pelo Bom Senso e Bom Gosto. Esta ge
ração ficou conhecida pelos nomes de Geração, Escola ou Dissidência de 
Coimbra e também pela Geração de 70. 

Com a Questão Coimbrã entram em conflito o novo espírito científi
co europeu e o velho sentimentalismo Ultra-Romântico. 

O novo lirismo social, humanitário e crítico insurgia-se contra o 
gosto literário vigente exercido por Castilho e contra os conceitos po
líticos, históricos e filosóficos que os defensores do Ultra-Romantismo 
simbolizavam. 

A Questão não foi apenas literária, uma vez que também represen
tou a reacção dos jovens universitários de 1865 contra a falsidade que 
dominava muitos aspectos da vida nacional. 

Este grupo que se opôs a Castilho fez parte de um grupo mais am
plo que, em 1871, organizou as Conferências Democráticas do Casino, 
na ânsia de colocar Portugal a par da actualidade europeia, ligando-o 
com o movimento moderno. 

A geração, que emergiu com a famosa Questão, caracterizou-se pelo 
seu carácter regenerador, de revisão de valores, de desejo de reforma do 
estilo de vida e da literatura do País. 
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Um grupo de jovens intelectuais de vanguarda formou o Cenáculo 
e organizou uma série de conferências que se realizaram em Lisboa. O 
grande impulsionador destas conferências foi Antero de Quental. 

A primeira conferência realizada a 22 de Maio de 1871 centrou-se 
na temática O Espírito das Conferências. Aí se salientou a ignorância, a 
indiferença e a repulsa dos Portugueses pelas ideias novas e a necessi
dade de preparar as inteligências e as consciências para o progresso das 
sociedades e para os resultados da ciência. 

A segunda conferência, ainda de Antero, foi subordinada ao tema: 
Causas da Decadência dos Povos Peninsulares. As causas apresentadas 
eram três: o Catolicismo posterior ao Concílio de Trento, a Monarquia 
Absoluta e as Conquistas Ultramarinas. Estes eram os grandes males 
que pareciam estar a minar a sociedade Portuguesa. Para estes males, 
as soluções apontadas eram: opor ao Catolicismo a consciência livre, a 
ciência, a filosofia, a crença na renovação da Humanidade; à monarquia 
opunha-se a federação republicana, com larga democratização da vida 
municipal; à inércia industrial, a iniciativa do trabalho livre, sem inter
ferência do Estado. 

A Augusto Soromenho pertenceu realizar a terceira conferência, 
tendo falado sobre a Literatura Portuguesa. 

A quarta conferência foi a de Eça de Queirós sobre A Literatura 
Nova - O Realismo como Nova Expressão de Arte. Eça de Queirós chamou a 
atenção para a necessidade de se operar na literatura a mesma revolução 
que estava a ocorrer na política, na ciência e na vida social. Ele entendia 
que a doutrina da arte era produto das sociedades, intimamente ligada 
ao seu progresso e decadência. Criticou o Romantismo e anunciou o Re
alismo. A nova Escola foi apresentada como a negação da arte pela arte, 
da retórica balofa, do passadismo e como a análise com vista à verdade 
absoluta, como a anatomia do carácter. 

Adolfo Coelho fez a quinta e última conferência, a que chamou 
A Questão do Ensino. Nesta conferência foi traçado o quadro desolador 
do ensino em Portugal e foram apontadas como soluções a separação da 
Iereia e do Estado e a ampla liberdade de consciência. 
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Uma sexta conferência foi anunciada sobre os historiadores críti
cos de Jesus, de Salomão Sárago, mas não se realizou devido ao aviso 
de proibição. De imediato surgiram inúmeros protestos. Mas em vão, 
porque a proibição foi mantida e nunca mais se realizaram as outras 
conferências previstas. 

No conjunto, as Conferências do Casino representam, entre nós, a 
afirmação de um movimento de ideias importadas de fora. Os intelectuais 
Portugueses deixaram-se influenciar pelo historicismo, pelas ciências 
políticas e sociais, pela crítica positivista de Taine, pelo evolucionismo 
de Darwin, pelas Teorias de Marx e Engels, pela Internacional, pelo rea
lismo, pela crença no progresso das sociedades. 

No plano literário, a geração de 70 representou a afirmação da Es
cola Realista e, ideologicamente, teve como base o socialismo utópico. 

A agitação ideológica que se viveu não foi apenas de inspiração 
socialista, mas também Republicana. A partir de 1870, mas sobretudo 
desde a fundação do partido Republicano em 1873 até ao fim do século, 
ocorre uma separação entre o socialismo e a ortodoxia Republicana. No 
que concerne às mudanças no âmbito da metodologia de ensino e da di
fusão das correntes pedagógicas em Portugal, por esta altura não é pos
sível fazer a sua abordagem sem referir o legado histórico que permitiu 
aos pedagogos portugueses, de forma mais ou menos teórica, preo-
cuparem-se com a educação da infância. É no século XVIII cosmopolita 
que as ideias novas e revolucionárias se transmitiram de país para país, 
criando uma atmosfera cultural marcada pela liberdade e pela tolerância 
que transformaram para sempre a humanidade. 

Cientistas e homens do saber colocaram de parte os ensinamentos 
antigos e preferiram a experiência e a razão, valorizando o homem e o 
que o rodeava. 

Era a Época das Luzes ou Iluminismo, movimento que pretendia 
contribuir para o bem geral da sociedade iluminando-a e libertando-a do 
despotismo da Igreja, da monarquia, da superstição e da ignorância. 

Os Iluministas criticam abertamente o ensino, tradicionalmente 
baseado numa perspectiva de autoridade de quem o exercia. Declaram 
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guerra à escolástica e procuram novas metodologias que incutam uma 
aprendizagem pelo gosto do saber, feita em liberdade e responsabilida
de, assente no estudo directo da natureza e dos factos. 

Embora muitos Iluministas se tenham pronunciado e empenhado 
nas questões do ensino, destacamos as contribuições de Jean Jacques 
Rousseau (1712-1778), um dos filósofos mais importantes de todo este 
movimento e considerado como uma das personagens mais destaca
das da história da pedagogia, apesar de não ter sido propriamente um 
educador. Homem de espírito sistematizador, foi ele que centralizou a 
questão da infância na educação, evidenciando a necessidade de não 
mais considerar a criança como um homem pequeno (homúnculo)8, 
mas que ela vive num mundo próprio, restando ao adulto compreen
dê-la. 

Na sua obra Emílio publicada em 1762, Rousseau defendeu a edu
cação como meio de fazer despertar os dons naturais do homem e de o 
aperfeiçoar espiritualmente. 

Estruturou a educação, de acordo com as diferentes fases a serem 
vividas por Emílio, seu aluno imaginário, desde o nascimento até à ida
de de 25 anos. 

A educação devia começar no berço, investir no desenvolvimento 
dos sentidos e da observação entre os 3 e os 13 anos, desenvolver a inte
ligência entre os 13 e os 17, formar a personalidade e o carácter entre os 
17 e os 25 anos. 

Toda esta concepção pedagógica do século XVIII insere-se no mo
vimento da descoberta da particularidade da infância que foi emergindo 
ao longo do Antigo Regime e que coincidiu com o triunfo da família 
como núcleo efectivo. 

Ainda no século XVIII destacamos a figura de Johann Heinrich 
Pestalozzi (1746-1827) considerado o educador da humanidade ou educador 
do homem do povo. Foi director de escolas elementares, chefe de institutos 

8 A teoria do "homúnculo" fazia da criança um adulto em miniatura. O que os 
distinguia era o tamanho. A educação da criança era determinada segundo os interesses 

36 do adulto. In http://www.soaresoliveira.br/pedagogia/abertura2001.htm 

http://www.soaresoliveira.br/pedagogia/abertura2001.htm
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agrícolas, de asilos de caridade, organizador de colégios e estava sempre 
pronto para reconstruir uma escola. Exerceu uma grande influência na 
educação que democratizou, proclamando ter a criança direito ao ensi
no. 

O sistema pedagógico de Pestalozzi tinha como fundamento 
propiciar à infância a aquisição dos primeiros elementos do saber: o 
número (soma), a forma (desenhos e medições) e a linguagem (sons 
das palavras) para depois saberem os conhecimentos abstractos: a 
expressão dos sentidos (a palavra: vocabulário e gramática) e a ex
pressão sensorial (forma, dimensões e proporções), de forma natural 
e intuitiva. 

Foi considerado um dos precursores da educação nova baseada 
no respeito pelo crescimento e desenvolvimento da criança, sua única 
preocupação. Simboliza a instrução popular e democrática. As suas 
contribuições pedagógicas foram de grande valia para a estruturação do 
pensamento educacional do século XIX. 

No século XIX destacamos a figura de Friedrich Froebel (1782-
-1852). Educador alemão, conhecedor do sistema pestalozziano, desen
volveu as suas teorias inspiradas no amor à criança e à natureza. Foi 
após ter contactado com o filósofo Krause, que se sentiu arrebatado pela 
ideia da educação da primeira infância. Foi marcadamente reconhecido 
pela criação de escolas infantis, a que deu o nome de Kleinkinderpfle-
geanstalt, mais tarde rebaptizadas com o nome de Kindergarten (jardins 
de infância)9, em 1837, para indicar que as crianças são como as flores de 
um jardim e que devem ser tratadas com amor e de harmonia com Deus 
e com a natureza. Considerado um clássico da primeira infância. Para 
a difusão do seu método, Froebel funda o semanário Kommt, lasst uns 
unsern Kindern leben (Vinde, vivamos para as nossas crianças) onde faz 
a explicação dos jogos por ele inventados para educar as crianças, mais 

9 Assim chamados porque para Froebel, a infância é como uma planta que pre
cisa de cuidados, deve receber água, crescer em solo rico em nutrientes e ter a luz do 
Sol na medida certa. Deste modo o professor deverá comportar-se como um jardinei
ro, observando as necessidades de cada planta e respeitando o seu processo natural 
de desenvolvimento. 37 
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tarde denominados dons de Froebel10. No material froebeliano os dons 
ocupavam uma posição de destaque: 

- Primeiro dom: seis bolas de lã de cor amarela, vermelha, azul, 
verde, castanha e laranja. 

- Segundo dom: esfera, cilindro e cubo 
- Terceiro dom: cubo dividido em oito cubos iguais. 
- Quarto dom: cubo dividido em oito ladrilhos. 
- Quinto dom: cubo dividido em 27 dados, alguns dos quais estão 

cortados por uma diagonal. 
- Sexto dom: cubo dividido em 27 peças rectangulares. 

O jogo, entendido como objecto de brincar, passa a ser usado como 
recurso educativo, do ensino pré-escolar. Para Froebel, o primeiro a uti
lizar o brinquedo como actividade nas escolas11, a criança quando mani
pula e brinca com a bola, o cubo ou o cilindro fá-lo de maneira organiza
da, metódica, estabelece relações matemáticas e adquire noções primá
rias de física e metafísica. O jogo não está sujeito a qualquer obrigação, 
antes representa o auto-desenvolvimento e auto-actividade. Pelo seu 
carácter de exercício, conduz ao trabalho e ao contacto social. Ninguém 
como Froebel soube explorar e valorizar o interesse lúdico da criança e 
as suas qualidades sensoriais. Os seus dons e as suas ocupações que, afi
nal, constituem o extracto da sua metodologia, servem com rigor o ins
tintivo interesse da criança pelo jogo e pela manipulação dos objectos. 
Froebeliana deve ser também a atitude e a forma de actuar do professor, 
que constitui o fulcro de todo o trabalho escolar. Amigável, paciente e 

10 Froebel fazia acompanhar os jogos com versos infantis entoados pelas crian
ças. 

11 Maria Montessori (1870-1952) considerada discípula de Froebel, mas afastada 
dele no tempo, instituiu, também, a base do seu sistema educativo na curiosidade sen
sorial das crianças. Criou jogos destinados a provocar a sua excitação e curiosidade. 
Atraentes e coloridos, os jogos permitem alinhar grandezas, ordenar tons e equiparar 
formas. Com estes jogos, e pela organização disciplinar das suas escolas, Montessori 
dá à criança a possibilidade de satisfazer pessoalmente os seus interesses, escolher 
as suas ocupações e entregar-se-lhes de forma pessoal. In ht tp: / /www.nca.pt / 

38 laranjeira/nos2/ montessori.htm 
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activo, tomando parte, dirigindo 
e determinando as actividades 
dos alunos. Obviamente, não 
seria com a palmatória e o pu
xão de orelhas, tão vulgares nas 
nossas escolas, que se aplicaria o 
método de Froebel. 

Da Europa à América, a 
influência de Froebel foi muito 
grande; isto deve-se, em boa par
te, à acção da baronesa de Mare-
nholtz que, após a morte deste, 
se dedicou, nas suas viagens e 
nos seus livros, à propaganda 
das suas ideias. E considerado 
hoje o pedagogo mais completo 
do século XIX. 

Em finais do século XIX 
e no decorrer do século XX, 
verificaram-se profundas e in
tensas mudanças no campo da 
educação, na Europa e também 
nos EUA. As escolas laicas romperam com o domínio da igreja sobre a 
educação, reafirmando a supremacia da burguesia liberal. E o grande 
movimento de renovação pedagógica denominado Educação Nova, 
ou Escola Nova, que exigia que a escola se adaptasse a uma nova rea
lidade e uma nova mentalidade surgidas com a segunda revolução 
industrial.12 Para novas mentalidades e novos laços sociais, exigia-se 
um homem esclarecido, participante na vida colectiva e democrático. 

12 A partir de cerca de 1870, a indústria inicia uma nova fase de desenvolvimen
to, denominado por "segunda revolução industrial", que se caracteriza pelos apare
cimentos de novas energias, tais como o petróleo e a electricidade. Enquanto que a 
primeira revolução industrial teve o seu início na Inglaterra, a segunda revolução in
dustrial desenvolveu-se simultaneamente em vários países da Europa e nos E.U.A. 39 

Primeiro dom de Froebel 
Fonte: GARFELLA ESTEBAN, Pedro 
R. - El Devenir Histórico Del Juego Como 
Procedimento Educativo: El Ideal Y La Re-
alidad. In Historia de la Educación, n° 16, 
Salamanca, Ediciones Universidad de 
Salamanca, 1997, pp. 133-176. 
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Esta mudança manifestou-se tanto na organização das escolas (turmas, 
distribuição dos alunos na sala, horário e programas) como no método 
de ensino. É Rousseau o verdadeiro precursor, pela filosofia naturalista 
que defende, desta renovação pedagógica. Embora se lhe possa reunir 
também, entre outros, Pestalozzi e Froebel que constituem como que o 
ponto de união entre a educação moderna e a contemporânea. O epi
centro da relação pedagógica deste movimento que, antes, na escola 
tradicional, se centrava no professor e no ensino, sendo o professor o 
detentor da autoridade e desempenhando o aluno um papel passivo, 
competindo-lhe apenas responder e não questionar o mestre, na Escola 
Nova centralizava a acção educativa na criança, respeitando a sua au
tonomia e liberdade como sujeito que aprende. Privilegia-se a relação 
entre os alunos, assim como os trabalhos de grupo e os debates. O ensi
no contempla a totalidade da criança e não só o seu aspecto intelectual. 
Esta passa a ser encarada como um ser dotado de um ritmo próprio 
de aprendizagem, com os seus interesses, necessidades e capacidades. 
Mais do que ensinar, ao professor cabe ensinar o estudante a aprender, 
proporcionando a auto-actividade e a auto-educação em ambientes e ex
periências educativas favoráveis ao seu desenvolvimento. Cada aluno 
é responsável pela construção do seu próprio conhecimento, de modo 
que, observando e experimentando, possa não apenas compreender o 
mundo, mas adaptar-se a ele, devendo o professor apenas estimulá-lo e 
orientá-lo na aprendizagem, criando-lhe o desejo de continuar a apren
der. Considerada, no início, muito polémica, acabaria por impor-se a 
todas as reformas educativas do século XX. A sua temática ainda hoje 
se mantém viva e actuante em muitas técnicas e correntes pedagógicas, 
como no ensino programado, dinâmicas de grupo ou pedagogia da não 
directividade. 

Em Portugal, a educação percorreu as mesmas etapas que nos ou
tros países da Europa, embora com calendarização diferente. De facto, 
a educação em Portugal foi-se desenvolvendo rápida ou morosamente 
de acordo com as políticas económicas, sociais e culturais. A Federação 
Escolar dá-nos uma imagem da escola tradicional: 
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N'aquelle tempo, o mestre-escola era geralmente o papão das 
creanças, oflagello dos discípulos, o carrasco e terror numa fregue
sia. N'aquellas escolas o preceptor da infância, de palmatória em 
punho, com cara de réu e fumos de juiz empunha a instrucção aos 
seus discípulos, sem ordem, sem methodo, sem formas e processos 
de ensino, descarregando nas creanças dúzias de bôllos por qualquer 
futilidade.13 

Dois anos mais tarde, o mesmo jornal evidencia o novo momento 
pedagógico e a função social de uma escola que se pretende dinâmica e 
motor de transformação, preparando o homem para a liberdade, criati
vidade e realização pessoal: 

A escola antiga, abrindo as portas só ás classes ricas, represen
tava a escravidão do pensamento. A escola moderna a escola popular, 
representa a emancipação da natureza humana (...). A nova escola 
deixou de ser um effeito para se converter numa causa (...). Por dois 
motivos é a escola actual a grande revolução humanitária: 

Io Porque deixando de monopolizar a instrucção privilegiada 
de classes, vem expremir a instrucção de todos. 

2° Porque não contente de ser mero instrumento de leitura, 
abrange as faculdades phisycas, moraes e intellectuals, isto é, o 
homem completo.14 

O período que estamos a analisar e que vai da segunda metade do 
século XIX ao primeiro quartel do século XX, caracterizou-se, em termos 
educativos, por uma evolução no que se refere ao ensino primário. 

Em 1870, no âmbito da ditadura do general Saldanha, foi criado o 
Ministério da Instrução Pública e, nesse mesmo ano, D. António da Costa 
procedeu à reforma da instrução primária. 

A reforma da instrução primária de D. António da Costa dividia o 
ensino em dois graus: o elementar e o complementar. 

13 In A Federação Escolar, 3o anno, n° 121,1889. 
14 In A Federação Escolar, anno 16, n° 690,1901. 41 
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O I o grau compreendia a Educação Física (Ginástica, Higiene), 
Educação Moral, Educação Intelectual (Leitura, Escrita, Operações 
Aritméticas, Pesos e Medidas, Gramática e Exercício de Redacção, 
Desenho Linear, História Sagrada e Pátria, Geografia e Cronologia, 
Agricultura, Canto Coral) e Educação Política (Constituição, Direitos 
e Deveres dos Cidadãos). O 2o grau, para além de desenvolver os mes
mos temas, compreendia elementos de Física, de Química e de História 
Natural. 

As raparigas tinham também certas ocupações consideradas pró
prias do seu sexo. Os encargos com a escola pertenciam às Câmaras 
Municipais e às Juntas Gerais de Distrito. O ensino era obrigatório para 
rapazes e raparigas. 

Com a subida ao poder de Sá da Bandeira, foram abolidos o Mi
nistério dos Negócios da Instrução Pública e a reforma da Instrução 
Primária. 

Em 1878, Rodrigues Sampaio foi nomeado, pela terceira vez, mi
nistro do Reino, tendo, nessa altura, publicado a sua reforma do ensino 
primário. Continuavam a existir dois graus, o elementar e o complemen
tar, mas transferiu do primeiro para o segundo a História, a Geografia, 
a Cronologia, a Agricultura, o Canto Coral, a Educação Física e a Educa
ção Política. Foram eliminados os rudimentos de Ciências Físicas e Na
turais. Manteve-se a obrigatoriedade da frequência do ensino primário 
para rapazes e raparigas. 

A reforma da instrução primária de Rodrigues, datada de 2 de 
Maio de 1878 só foi regulamentada em 1881. 

Data da década de setenta a publicação de uma das mais notáveis 
obras da pedagogia portuguesa: a Cartilha Maternal, de João de Deus. 
Em 1888 foi criado o lugar de Comissário Geral do Método de Leitura 
Cartilha Maternal de João de Deus para o qual foi nomeado o próprio poe
ta, e cujo objectivo era o de promover o ensino da Cartilha nas escolas 
primárias públicas e privadas. 

Na década de oitenta, foi dada pouca atenção ao ensino primário. 
Quando Luciano de Castro chega ao poder, a reforma vigente era a de 
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Rodrigues Sampaio, de 2 de Maio de 1878 e a mesma foi mantida na dé
cada de oitenta com pequenas alterações. 

No decurso da década de noventa, por razões de diminuição das 
despesas, foi reformulado o ensino primário. A nova reforma estabele
ceu que o ensino primário se dividia em elementar e complementar. O 
elementar subdividia-se em dois graus. 

O Io grau do ensino elementar era obrigatório para todas as crian
ças dos 6 aos 12 anos; o 2o grau era obrigatório para a admissão às esco
las do ensino secundário. 

As matérias programadas para o Io grau eram as habituais no ensi
no primário, acrescentadas de trabalhos manuais e exercícios ginásticos; 
e para o 2o grau estavam programadas a Língua Portuguesa, Cronolo
gia, Geografia e História Pátria, Aritmética e Geometria, Moral e Dese
nho Linear. 

No ensino complementar, entre outras, ensinava-se Direitos e De
veres dos Cidadãos, Noções de Física, de Química e de História Natural 
aplicáveis à Agricultura, à Indústria e à Higiene, Ginástica, Música e 
Natação, quando possível. 

O final do século XIX foi politicamente agitado com a questão do 
mapa cor-de-rosa e a oposição da Grã-Bretanha sobre a soberania portu
guesa dos territórios que o mapa englobava. Em 11 de Janeiro de 1890, 
o governo Britânico, a que presidia Lord Salisbury, apresentou um ulti
mato a Portugal, reclamando a imediata retirada das forças portuguesas 
daquela zona. O governo do rei D. Carlos, cujo reinado mal se iniciara, 
resolveu ceder às exigências britânicas. Face à decisão tomada, sucede-
ram-se manifestações nas ruas contra a decisão tomada e ataques nos 
jornais. 

Toda esta situação conduziu à revolta da guarnição militar do Por
to, na madrugada de 31 de Janeiro de 1891 que, aliás, marcou de modo 
decisivo a luta contra a monarquia. O 31 de Janeiro tornou-se num mar
co importante do combate pela República. 

A luta contra a monarquia não impediu que, em 24 de Dezembro 
de 1901, surgisse um novo decreto reformador respeitante ao ensino pri-
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mário, que introduzia importantes alterações estruturais. O novo decre
to estabelecia que o ensino primário passava a ficar dividido em quatro 
classes, das quais as três primeiras constituíam o I o grau e a última o 
2o grau. O Io grau terminava com um exame que encerrava a escolarida
de obrigatória do ensino primário. O 2o grau destinava-se àqueles que 
desejassem ser admitidos no curso liceal. As escolas eram classificadas 
em centrais e paroquiais. As primeiras ou eram masculinas ou femininas 
e as segundas poderiam ser mistas. 

Durante a ditadura de João Franco foi dada atenção à mocidade, 
procurando despertar nela os sentimentos patrióticos e a veneração pe
los heróis nacionais. 

Em 27 de Junho de 1907, foi publicado um decreto sobre a difusão 
da instrução militar preparatória, mesmo ao nível do ensino primário. 

A ditadura de João Franco possibilitou o crescimento de uma so
ciedade secreta fundada em 1895: a Carbonária Portuguesa. Surgiram os 
primeiros contactos e acções com o partido Republicano. 

No dia 1 de Fevereiro de 1908, o rei D. Carlos é assassinado, colo
cando a monarquia em perigo iminente. No entanto, a Revolução Repu
blicana só ocorre a 5 de Outubro de 1910. 

Com a proclamação da vitória, o directório do Partido Republica
no Português anunciou a criação de um governo provisório que iria ser 
presidido por Teófilo Braga. Instaurou-se no País uma nova ordem ins
titucional, mas a acção do governo provisório não foi coerente, uma vez 
que não havia um programa definido nem uma equipa coesa. O governo 
provisório encontrava-se dividido entre duas posições: a tese jacobina e 
a tese liberal da Administração como corpo politicamente neutro. 

Junto do operariado, a República perdeu cedo a credibilidade, por
que os operários sentiam-se burlados por uma Lei da Greve que proibia 
os piquetes e exigia um pré-aviso com uma semana de antecedência. 

Os Republicanos eram, de acordo com a tradição maçónica, an-
ticlericais, daí terem feito uma laicização da vida portuguesa, um dos 
seus principais temas de propaganda. As relações com as autoridades 
eclesiásticas deterioraram-se após a abolição do juramento religioso nos 
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tribunais e em outros actos oficiais, com a expulsão dos Jesuítas, o encer
ramento dos conventos e o estabelecimento do divórcio. 

Em 1911, realizaram-se as eleições para a Assembleia Nacional 
Constituinte, que tinha por missão principal elaborar a Constituição. 

Manuel de Arriaga foi o primeiro Presidente Constitucional da Re
pública Portuguesa, e do seu programa constavam temas como a conci
liação nacional, respeito pela legalidade, ordem pública, revisão da Lei 
da Separação. 

A 9 de Janeiro de 1913, Afonso Costa é designado para chefiar o pri
meiro governo da República e a 9 de Fevereiro foi chamado Bernardino 
Machado. A República revelava uma forte instabilidade política. 

Um novo ciclo político abriu-se à República com o deflagrar da Pri
meira Grande Guerra. O posicionamento português no conflito era, na 
sua globalidade, inseparável da defesa do património colonial. 

O conflito internacional, bem como a instabilidade governativa 
agravaram as dificuldades económicas e sociais, originando tumultos 
populares. 

A 5 de Dezembro de 1917 ocorre um golpe que permitiu a Sidónio 
Pais pôr em prática o presidencialismo. O movimento operário e sindi
cal apoiou Sidónio Pais. A República Nova, como ficou conhecido este 
período, teve uma feição de ditadura pessoal. Esta situação manteve-se 
até Dezembro de 1918, altura em que Sidónio foi assassinado. O período 
que se seguiu caracterizou-se por uma grande indefinição, logo aprovei
tada pelos monárquicos. 

No início de 1919, dá-se a revolta de Monsanto, que foi dominada 
pelo povo republicano. O perigo para o regime veio da região a norte do 
Vouga, uma vez que foi dominada pelas tropas monárquicas, tendo mes
mo sido proclamada a Monarquia do Norte. A queda da Monarquia do Nor
te foi apressada por um contragolpe, promovido a partir da Guarda Na
cional Republicana do Porto, chefiado pelo capitão Sarmento Pimentel. 

Os anos de 1920 e 1921 culminaram um momento de grande insta
bilidade governativa iniciado em 1919. Registou-se uma acalmia duran
te 1922 e 1923, mas logo surgiu a crise em 1924. 
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A crise política era evidente, não apenas pela frequência de elei
ções legislativas - Maio de 1919, Julho de 1921, Janeiro de 1922 e No
vembro de 1925 -, mas também pela própria reformulação do quadro 
partidário, com incidência no alinhamento parlamentar. Se partidos 
como o Evolucionista e Unionista decidiram fundir-se, partidos hou
ve, como no partido Democrático, em que se verificaram cisões e dis
sidências. 

Face a todo este quadro de instabilidade, as tentativas revolucioná
rias, os golpes sucediam-se e se a instabilidade governativa era o sinal 
evidente da crise, o mais grave era a impotência dos governos. 

Tendo em atenção toda esta realidade constituiu-se um grupo de 
intelectuais com a finalidade expressa de reflectir sobre toda a situação e 
de propor outros mecanismos de regulação e reajustamento do sistema 
liberal. Trata-se do grupo da Seara Nova, formado em 1921 e integrado, 
entre outros, por Raul Proença, Câmara Reis, Jaime Cortesão, António 
Sérgio e Ezequiel de Campos. Para estes intelectuais, a reformulação 
do sistema político era condição sine qua non para a sobrevivência do 
regime liberal. A grande prioridade para o grupo da Seara Nova era a 
prioridade estratégica, a reforma das mentalidades, a terapêutica do espírito, 
ou seja, a educação. 

Em Março de 1923, constitui-se um agrupamento que foi designa
do de União Cívica, sendo integrado pela maioria dos seareiros. Eles 
advogavam a constituição de um governo excepcional de salvação da 
República. 

A República prometera muito, mas não fora capaz de alcançar a 
estabilidade suficiente para cumprir as suas promessas e abrir Portugal 
ao progresso, ao desenvolvimento. Uma das promessas republicanas 
prendia-se com a reforma do ensino. Esta reforma começou pela instru
ção primária, por ser através dela que se procurava conseguir a transfor
mação mental do país. 

A reforma do ensino primário foi publicada por decreto de 29 de 
Março de 1911. Segundo esta reforma, o ensino primário seria dividido 
em três escalões: o elementar, o complementar e o superior. 
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O elementar era obrigatório para todas as crianças de ambos os 
sexos, com idades compreendidas entre os sete e os catorze anos. Os 
outros escalões eram facultativos. 

O ensino primário elementar tinha a duração de três anos, dos sete 
aos nove anos, e tinha quatro grupos de intenções: literárias, científi
cas, artísticas e técnicas. O primeiro grupo incluía a Leitura e a Escrita, 
Noções de Geografia e Educação Social, Económica e Civil; o segundo 
grupo, as quatro Operações Aritméticas, o Sistema Métrico, Geometria 
Elementar, notícias dos produtos comuns da natureza e conhecimen
tos dos fenómenos naturais mais vulgares; o terceiro grupo, Desenho e 
Modelação, Canto Coral e dicção de Poesias; o quarto grupo, Higiene, 
Ginástica, Jogos, Trabalhos Manuais e Agrícolas. 

O decreto previa que em Agosto de cada ano, as Juntas de Paróquia 
tivessem a obrigação de efectuar o recenseamento de todas as crianças em 
idade escolar, nas respectivas freguesias, incorrendo em multas se o não fi
zessem. Por sua vez, os pais eram obrigados a apresentá-los às matrículas. 

A par das escolas oficiais, o Estado admitia as escolas particulares. 
A exigência do recenseamento das crianças em idade escolar tinha 

como objectivo combater o analfabetismo. 
Findo o ensino primário elementar, e se a criança não quisesse 

prosseguir os seus estudos, havia a frequência do ensino primário com
plementar, com duração de dois anos, dos dez aos doze anos. Tratava-se 
de uma frequência facultativa e gratuita. Ao ensino primário comple
mentar, a que se seguia o ensino primário superior, igualmente faculta
tivo e gratuito, com a duração de três anos, dos doze aos catorze anos, e 
em regime de coeducação. 

O governo republicano acreditava que podia resolver algumas das 
questões de fundo do ensino primário através da descentralização do 
ensino, da melhor preparação científica e pedagógica dos professores 
primários e da melhoria das suas condições económicas. Apesar da des
centralização, o ensino primário continuou a correr mal. 

Por decreto de 10 de Maio de 1919, estabeleceu-se uma solução in
termédia que atribuía a gestão dos serviços do ensino primário a Juntas 
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Escolares. Inicialmente, teve o apoio dos professores, mas tratou-se de 
uma solução que durou pouco, uma vez que por decreto de 12 de Maio 
de 1922, foi determinada, pelo menos em parte, a sua dissolução. 

A promessa de aumento dos vencimentos dos professores foi cum
prida, embora tivesse levado tempo a ser concretizada. 

A reforma do ensino primário de 29 de Março de 1911 foi sofren
do alterações ao longo dos anos, acabando, mesmo, por ser substituída 
por outra, datada de 10 de Maio de 1919. Esta foi, de igual modo, sendo 
alterada. A reforma de 1919 previa a obrigatoriedade escolar de cinco 
anos e não de três como fora estabelecido na reforma de 1911. O ensino 
primário e o complementar da reforma de 1911 fundiram-se num só, 
com a designação de ensino primário geral, de frequência obrigatória, 
seguindo-se-lhe o ensino primário superior. Algo estava a ser feito ao 
nível do ensino e no combate ao analfabetismo, mas a mobilidade e in
disciplina partidária arrastavam consigo os governos que se sucediam, 
pondo em causa a exequibilidade de algumas reformas e o combate ao 
analfabetismo, um dos grandes atrasos que o país enfrentava. 

48 
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1.2. O Professor 

^ ^ ^ í ^ z 

Ascendentes e descendentes de 
Albino Ferreira de Mattos 

(1863-1918) 

Delfina da Silva 
Moura 

Albino Ferreira 
de Mattos 

Jacinto Costa 
Torres 

Maria Braselinda 
de Matos 

José Carlos 
Vasconcelos 

Rufina Couto 

Elisa Torres 
(viúva) 

Manuel Pinto de 
Vasconcelos 

Fernando 
Vasconcelos 

Após a conclusão dos estudos na Escola Normal do Porto em 1885, 
tendo sido um dos primeiros seis professores complementares a for-
mar-se, Albino Ferreira de Mattos deu, no magistério que desde logo 

49 
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começou a exercer, com as metodologias e técnicas que utilizou para o 
exercício da sua actividade profissional, as mais concludentes provas da 
sua superior orientação em matéria pedagógica e revelou-se um defen
sor das regalias e prerrogativas da classe do professorado. Homem de 
forte consciência cívica, tolerante e de intervenção responsável na vida 
colectiva, não mostrava grandes convicções políticas, talvez por conse
quência da crise de valores que então se vivia.15 

Na sua saga como professor leccionou no Círculo Escolar de Pena
fiel, em Paredes, cerca de dez anos, onde era considerado zeloso, inteli
gente e illustrado. 

Deixando de lado o ensino tradicional e crente na modernidade 
pedagógica, parte do princípio que a criança não deve apenas olhar e 
escutar, mas agir e participar elaborando o seu próprio discurso, o seu 
próprio saber. Promove uma educação que tenha em conta o desenvol
vimento de atitudes e valores indispensáveis a uma sociedade, cuja in
tervenção se pretende consciente e responsável. Adepto da pedagogia 
de Froebel e defensor do recurso à actividade construtiva da criança, 
desenvolve na sua oficina (voltaremos a tratar do assunto) todo o ma
terial froebeliano. Como escrevia o articulista no Jornal de Paços de 
Ferreira, datado de 16 de Maio de 1895, evidenciando o ser diferente 
deste professor: 

Esta escola que há nove annos é dirigida pelo nosso conterrâneo 
e amigo snr. Albino Ferreira de Mattos, e que já conta 41 approva-
ções em exames elementares, entre os quais há muitas distincções e 
nenhuma reprovação em exames d"admissão aos lyceus (...) devido, 
incontestavelmente, a actividade, zelo e inteligência d'aquele nosso 
amigo e illustrado professor que a dirige. 

Por acaso assistimos aos exames d'alguns d'estes meninos e 
não nos podemos furtar a dizer que elles se distinguem entre os de 

15 Nos finais de século XIX Portugal era um país "desencantado e céptico" confun
dido com as lutas políticas fora do seu entendimento, que opunham monárquicos, 
republicanos e socialistas. In RODRIGUES, Paulo Madeira -Tesouros da Caricatura 

50 Portuguesa (1856-1928), Lisboa, Lisboa, Círculo de Leitores, 1979. 
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mais pela precisão e rapidez com que respondiam aos snr. Examina
dores, mostrando assim que o seu professor lhes fez comprehender o 
que estudaram deixando de seguir essa desgraçada rotineira de fazer 
do cérebro das creanças um armazém de palavras que ellas reprodu
zem inconscientemente .Aceite o nosso amigo e snr. Mattos o nosso 
cordeal parabém, bem como os seus discípulos approvados. 

Aos habitantes de Paredes também não podemos deixar de lhes 
dar os parabéns por terem á frente da escola complementar da sede do 
Concelho um professor que sabe desempenhar a altura dos espinhosos 
e difficeis deveres do seu cargo. 

Em Julho de 1887, solidário com toda uma classe oprimida e mal re
munerada, à qual pertencia e dignificava, e ciente da realidade do ensi
no, é um dos que convoca todo o professorado do seu circulo, para comparecer 
numa reunião (...) afim de impetrar no Governo de Sua Magestade um olhar de 
misericórdia sobre o cahos em que se acha a instrucção primaria (...) e a miséria 
em que vivem os seus apóstolos.16 

Não havia reuniões, congressos e conferências da classe a que não 
desse o seu contributo e nunca se furtava para aí tratar e defender, com 
a sua oratória persuasiva e quente, o ideal que tanto o cativou durante 
todo o seu percurso como docente: o ensino objectivo nas escolas pri
márias. 

Já em Freamunde, sua terra natal, onde começa a leccionar por 
volta de 1896/7, não se poupa a sacrifícios em prol da terra; foi um dos 
grandes obreiros na criação da Associação dos Socorros Mútuos, da qual 
foi presidente da Assembleia-geral em 1898, e um lutador incansável 
pela melhoria das condições de ensino na freguesia e deste modo com
bateu o analfabetismo que rondava os 79,2% da população portuguesa. 
Dos 5 milhões de habitantes, só um milhão sabe 1er, o resto, que é afinal 
a maioria, desconhece para que serve o alfabeto. Severo e rigoroso ser o 
rigor nos exames um dos melhores meios de extinguir o ensino particular in-

16 In A Federação Escolar, Io anno, n° 43 de 17 de Julho de 1887. 51 
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competente (...) que sejam encerradas todas as escolas de ensino livre que não 
funcionem em razoáveis condições higiénicas e pedagogicas(...) retiradas as 
licenças de leccionar a todos os professores inscritos para o ensino livre que de
monstrem incompetência no exercido dessas funções17 é louvado pelos bons 
serviços pelo Conselho Superior de Instrução Pública em 190018. Segun
do o neto, Dr. Fernando de Vasconcelos, exerceu a função de director do 
jornal Ecco de Paredes19. 

1.3. Do Professor ao Industrial (1898-1918) 

Imagem de uma escola do século XIX. 
Fonte: COSTA RICO, Antón - Mobiliário, Dotación Y Equipamiento Escolar En El 
Siglo XIX. In Historia de la Educación, n° 16, Salamanca, Ediciones Universidad de Sa
lamanca, 1997, p. 93. 

As escolas eram pequenos espaços, nos quais se apinhavam um 
elevado número de alunos, sem condições mínimas de salubridade e hi
giene. Simples habitações particulares alugadas ou pequenos aposentos, 

17 In Progresso de Paços de Ferreira, 7 de Abril de 1918 
18 In Diário do Governo, Número 104, Quinta-feira 10 de Maio de 1900 
19 Não nos foi possível, por falta de documentos, verificar a veracidade desta 

52 afirmação. Soubemos que este jornal terminou a sua publicação em 1895. 
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por vezes cheios de humidade, com pequenas janelas e sem retretes. Os 
primeiros edifícios escolares primários aparecem só no último quartel 
do século XIX construídos com o testamento de Joaquim Ferreira dos 
Santos, conde de Ferreira, que pôs nas mãos do governo 144000 reis para 
a construção de 120 escolas devidamente mobiladas e distribuídas pelas 
sedes dos concelhos. O Estado que já vinha denotando um esforço no 
sentido de alterar as condições do ensino elementar para o estender às 
camadas pobres e desvalidas da sociedade, aquelas que no fundo cons
tituíam o fim principal da escola pública, vai agir e repensar toda uma 
política de apoio à construção escolar primária de acordo com as normas 
higiénicas que, desde o século XVIII, através da obra de António Ribeiro 
Sanches, Tratado da Conservação da Saúde dos Povos publicada em Paris em 
1756, se vinham impondo na sociedade portuguesa. A ideia de mens sana 
in corpore sano e que a saúde pública é da responsabilidade do Estado, 
vai orientar a acção dos governos para a melhoria da situação de vida 
das populações e principalmente naqueles espaços onde, por aglomera
ção de pessoas, são mais susceptíveis de se transmitirem as doenças con
tagiosas. É o caso das escolas onde a higiene vai ser considerada não só 
como matéria de ensino, mas também como exigência arquitectónica20. 
O espaço escolar tal como o mobiliário vão ser precisados numa base 
científica. As condições de salubridade do local, a localização do edifí
cio, a volumetria, a exposição, a iluminação, as retretes, a temperatura, a 
ventilação, o mobiliário, tudo tem se ser considerado, porque todos es
tes factores podem influir na propagação de doenças contagiosas e não 
contagiosas como a miopia, a mais frequente, cuja causa reside no hábito 
de 1er muito de perto e em condições de luminosidade deficientes, ou 
o estrabismo. No que diz respeito ao mobiliário está provado que um 
grande número de defeitos na forma do corpo é devido à posição mais 
ou menos viciosa que as crianças assumem durante as aulas. 

20No final do século, foi lançado o primeiro concurso público para a concretiza
ção do Programa para a elaboração de projectos de edifícios destinados a escolas de instrução 
primária, de que saiu vencedor o projecto do arquitecto Adães Bermudes. In www.cm-
oeiras.pt/ sumario/ 5 / dossier.html 53 

http://www.cmoeiras.pt/
http://www.cmoeiras.pt/


A INDUSTRIA DO MOBILIÁRIO ESCOLAR EM PAÇOS DE FERREIRA 

MAL MAL CORRECTO 

Maneira correcta de se estar sentado. 

Fonte: h t tp : / / www.arturosoria.com/fisioterapia/art/posturas.asp 

Os desvios da coluna vertebral e as congestões cefálicas, pela di
ficuldade de circulação do sangue nas veias comprimidas, em virtude 
da altura desproporcionada das mesas que obrigavam os alunos a incli-
narem-se para a frente para 1er, escrever ou desenhar, são maleitas fre
quentes nas " escolas-pardieiros" que por esse Portugal fora se achavam 
espalhadas. Segundo estatísticas referidas por Pinheiro Alves na Revista 
de Educação e Ensino e no que concerne à visão, refere o autor: 

Segundo estatísticas que temos á vista, em 2:534 alumnos de 
différentes escolas, eram myopes 34,2 por cento. 

O estudo do mobiliário escolar não passou indiferente, a partir 
da década de 1880, aos médicos-higienistas; só eles poderiam fornecer 
as dimensões às quais deveria obedecer o mobiliário escolar, visto só 
eles conhecerem as necessidades que a anatomia e a fisiologia do aluno 
exigiam. Estudos ergonómicos21 e antropométricos22 vão ser levados a 
cabo na elaboração do mobiliário escolar, para que se adapte à anatomia 

21 A ergonomia é a aplicação das informações científicas do corpo humano à 
produção de equipamento adequado às características humanas. 

22A antropometria é a ciência do estudo das medidas do corpo humano. Actual
mente a antropometria definiu como confortável a medida de 42 cm para a altura dos 
assentos e 40 cm para a profundidade das cadeiras e bancos. In ht tp: / /www.anuario 

54 arquitetura.combr/ guia_cadeiras.asp 
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dos alunos e satisfaça as suas necessidades fisiológicas e pedagógicas, 
garantam o bem-estar físico e evitem os incómodos de uma má postura, 
prejudicial ao desenrolar dos trabalhos lectivos. 

Foram os americanos, em 1854, os primeiros a estudar as formas 
e melhoramentos que a mobília escolar deveria receber. Só um pouco 
mais tarde, - numa primeira fase as preocupações com o mobiliário es
colar serão de alguma maneira marginalizadas pela ideia obsessiva com 
a contaminação do ar -, é que os médicos higienistas e pedagogos euro
peus se começaram a preocupar com o estudo desta questão, surgindo 
várias medidas de carteiras, de acordo com a estatura do aluno. Entre 
eles sobressai o francês Cardot em 1887 que, depois de várias medições, 
cria cinco modelos de carteiras escolares de acordo com as dimensões 
dos alunos: 

Altura em cm 111 a 120 100 a 110 121 a 135 136 a 150 + de 150 

Altura da mesa 44 49 55 62 70 

Altura do assento 27 30 34 39 45 

Profundidade do assento 21 23 25 27 30 

Tabela de Cardot. 

Fonte: COMAS, Juan - La Antropologia Y El Mobiliário Escolar. Tirada aparte de la Re
vista de Pedagogia, n° 146, Madrid, 1934. 

Em Portugal vislumbram-se algumas preocupações com o mobili
ário escolar influenciadas pelas exposições universais, nomeadamente 
pela exposição universal de Paris de 1867, onde foi verdadeiramente 
focada a questão do mobiliário escolar, possibilitando a troca de ex
periências entre os países. A visibilidade do interesse é evidente pelos 
docentes portugueses, num país falho de recursos, com as poucas escolas que 
tem, desgraçadamente mobiladas com uns toscos bancos e muitas vezes com 
uma única mesa onde as crianças teem que executar os seus exercícios escritos, 55 
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uns poucos de cada vez23, que procuram criar uma carteira que seja higié
nica, pedagógica e económica. 

Não foi só no campo teórico e prático da nova pedagogia que Al
bino de Mattos deu as melhores provas da sua aptidão e faculdades 
de trabalho. Empreendedor, criativo e consciente da oportunidade do 
negócio do mobiliário escolar, concebeu e pôs em prática um plano 
amadurecido pela experiência do dia a dia. Notando que o mobiliário e 
o material didáctico das escolas era de tal forma defeituoso, impróprio 
e anti-higiénico, montou, cerca do ano 1899, nos anexos da sua casa em 
Freamunde, uma oficina, pioneira no concelho, onde criou e aperfeiçoou 
tipos de carteiras e outro material que obedecia às normas higiénicas e 
pedagógicas como refere na sua introdução o catálogo da fábrica: 

Há cerca de 30 anos [cerca de 1899] que, em Freamunde, con
celho de Paços de Ferreira, o eminente pedagogo - Albino de Matos 
- cheio de patriotismo e de amor pelo futuro das populações escolares, 
solta o grito de revolta e põe em execução um plano maravilhoso, 
fruto de muito estudo e trabalho: - A reforma, em todos os estabeleci
mentos de ensino oficiais e particulares, do mobiliário escolar despro
porcional e anti-higiénico, por modelos novos, em que se respeitem 
todos os preceitos higiénicos e pedagógicos.24 

Na pequena oficina, onde trabalhariam cerca de 14/15 operários/ 
marceneiros, o professor Albino de Mattos começa por produzir os dons 
de Froebel, necessários para o ensino objectivo que tanto defendia e pra
ticava, vulgarizando-os pelas escolas infantis e primárias de Portugal. 
Na introdução ao "Catálogo de Móveis e Material Escolar da Fábrica 
Albino de Matos P. e Barros" pode ler-se: 

(...) espalha, em Portugal, o método de ensino experimental, 
nas escolas infantis, primárias e liceus, fabricando com esmero os 
Dons de Froebel, entretenimentos úteis para as crianças, brincando e 

23 In Segundo Congresso Pedagógico, Abril de 1909. 
24 In "Albino de Matos P. e Barros, Lda. - Extracto do Catálogo de Móveis e 

56 Material Escolar, 3a Edição, Porto, 1929. 
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aprendendo, os contadores, as caixas métricas e colecções de todos os 
sólidos necessários ao ensino. 

Também o padre Agostinho d'Azevedo, Sub-inspector do Circulo 
Escolar de Villa de Conde, em carta enviada a Albino de Mattos, em 23 
de Outubro de 1908 afirma: 

Manuseei livros e catálogos estrangeiros de technica escolar, 
examinei typos de carteiras remetidas de Paris, como exemplares mo
delos; mas nenhum encontrei que resumisse as condições de leveza, 
solidez e acabamento dos seus bancos-mesas. 

São attendidas quanto possível todas as prescrições da hygiene 
e da pedagogia nos seus numerosos typos e os preços são cómodos, o 
que é um factor de importância, attenta á mesquinez das verbas des
tinadas á requisição de mobiliários escolares. 

As suas caixas métricas são muito completas; dentro d'essa pe
quena estante há todos os utensílios que compendiam todo o systema 
métrico. 

A feição pratica que esse ensino vai tomando podem v., sem 
vaidade, attribuial-a ás suas collecções de pesos e medidas. 

Só o decímetro cúbico, esse engenhoso auxiliar do ensino das 
medidas de volume, faria a v/reputação, se houvesse quem se preocu
passe a valer pelo ensino primário. 

N'uma palavra, as suas officinas, apesar de installadas no pla
nalto de Freamunde, são as primeiras officinas de material escolar do 
paiz. 

57 
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Dons 

Os dons, como se sabe, são u m material pedagógico para exercitar 

os sentidos mediante o jogo. Albino de Mattos, à imagem dos 6 dons de 

Froebel, recria 10 dons: 

Material para aplicação do método de Froebel. 

Fonte: Albino de Matos P. & Barros, Lda., extracto do Catálogo de Móveis e Material 
Escolar, 3.a Edição, 1929. 

Primeiro dom 
Segundo dom 

Terceiro dom 
Quarto dom 
Quinto dom 

Sexto dom 

Sétimo dom 

Oitavo dom -
Nono dom -

Décimo dom -

58 

Caixa com 6 bolas em cores diferentes. 
Caixa com 2 cubos, um cilindro e uma esfera com travessa e 
suporte. 
Caixa com 8 cubos. 
Caixa com o cubo dividido em 8 prismas. 
Caixa com 20 cubos inteiros, 4 cubos divididos em 2 prismas 
e 3 cubos divididos em 3 prismas pela diagonal. 
Caixa com 18 prismas inteiros, 6 divididos transversalmente 
e 3 longitudinalmente. 
Caixa com mosaicos de madeira nas cores do primeiro 
Dom: 

a) 6 quadrados grandes e 24 quadrados pequenos. 
b) 12 triângulos rectângulos grandes e 48 pequenos. 
c) 12 triângulos equiláteros grandes e 48 pequenos. 
d) 24 triângulos escalenos médios. 
e) 36 triângulos isosceles pequenos. 

Caixa comlOO ripas de madeira nas cores do primeiro Dom. 
Caixa com 150 pauzinhos redondos, nas cores do primeiro 
Dom. 
Caixa com 6 círculos, 12 semi-círculos, 24 quartos de circulo 
grande e 6 círculos, 12 semi-círculos e 24 quartos de círculo 
pequenos em arame de latão. 
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Todo este material froebeliano era guardado num armário concebi
do exclusivamente para este fim. 

Armário para arrecadação do material froebeliano. 

Fonte: Albino de Matos P. & Barros, Lda., extracto do Catálogo de Móveis e Material 
Escolar, 3.a Edição, 1929. 59 
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Não se fica pela produção dos dons de Froebel, o nosso professor/ 
empresário, na sua oficina. Consciente das dificuldades dos alunos na 
aprendizagem da aritmética25, da geometria26 e do sistema métrico27 e 
de quão importante era para o conhecimento do mundo real e desen-

25 A aritmética é a parte da matemática que estuda os números. A palavra 
significa "arte de calcular". 

26 A Geometria, considerada por alguns como sendo a Matemática do Espaço, 
está profundamente ligada à vida do Homem, ajudando-o a resolver os diversos 
problemas que poderá enfrentar no seu quotidiano. No mundo que nos rodeia, 
encontramos as mais diversas formas geométricas, dos anéis de Saturno aos favos 
de uma colmeia. Como refere o professor soviético Alexandrov: (...) a Geometria é 
essencialmente a combinação de uma imagem viva e de uma lógica rigorosa que se organizam 
e se guiam mutuamente...o ensino da geometria tem pois, consequentemente, como função o 
desenvolvimento nos alunos de três qualidades: a imaginação espacial, a compreensão concreta 
e o pensamento lógico... as duas primeiras características são fundamentais.. .a terceira faz, 
nos dias de hoje, cada vez mais sentido. (...)" In Geometria, p. 14. 

27 Na Europa, no século XVIII, havia dezenas de diferentes unidades de medida. 
A longitude, por exemplo, podia ser medida em pés, polegadas, milhas, palmos, léguas 
e outros. A falta de uma medida padrão provocava muita confusão e problemas no 
comércio entre as nações. Em 1790, em plena revolução, as autoridades francesas 
encarregaram os professores Delambre e Mechain da Academia de Ciências para que 
projectassem um sistema de medidas universal que pudesse ser aceite por todos os 
países do mundo. Para isso, decidiu-se escolher como unidade fundamental a unidade 
de comprimento, de modo que essa unidade estivesse relacionada com as dimensões do 
globo terrestre e que os seus múltiplos e submúltiplos fossem potências de dez. O sistema 
que inventaram ficou conhecido como Sistema Métrico Decimal porque, como o nome 
indica, tinha o metro como base. Definiram-no como sendo a décima milionésima parte 
do quarto de meridiano terrestre. Para calcular esta distância escolheram o meridiano 
que passa por Paris, medindo-se este meridiano entre a cidade de Dunquerque e a 
espanhola de Barcelona. A partir desta medida obteve-se uma unidade, o metro, que se 
marcou numa barra de platina iridiada, actualmente em Paris. A medida efectuada no 
século XIX não era exacta porque não teve em conta as diferenças do meridiano em todo 
o planeta. Contudo, tanto dava que tivesse a ver ou não com o meridiano, o importante 
foi ter-se definido uma unidade aceite por quase todos os países com excepção de, 
entre outros, os Estados Unidos da América. Em Portugal foi necessário chegar a 13 de 
Dezembro de 1852 para compreender a utilidade deste novo sistema, tendo nessa altura 
Fontes Pereira de Melo decretado a nova reforma do sistema de pesos e medidas. Dez 
anos mais tarde (1862), Latino Coelho publicou a exposição do Sistema Métrico Decimal 
para uso nas escolas primárias. Depois de se ter procurado uma definição universal do 
metro e se ter definido como 1650763,73 vezes o comprimento de onda da luz alaranjada 
emitida pelo elemento isótopo crípton 86 no vazio, a partir de 1983, por exigência da 
própria ciência, passou a definir-se como a longitude do espaço percorrido pela luz no 
vácuo durante um intervalo de tempo de 1/299. 792.458 do segundo. Embora o sistema 
métrico decimal seja o mais utilizado, ainda existem alguns sistemas não decimais para 
medir determinadas grandezas tais como os ângulos e o tempo. 

Para medir os ângulos usa-se o sistema sexagesimal, para medir o tempo usa-se 
como unidade fundamental o segundo, que se define como 1/86 400 do dia solar médio, 

60 isto é, do tempo que a Terra emprega a dar a volta completa em torno do seu eixo. 
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volvimento do raciocínio lógico/dedutivo, começa a produzir as caixas 
métricas, os contadores e as colecções de todos os sólidos necessários a 
uma prática pedagógica mais intuitiva. 

Como refere o Jornal de Paços de Ferreira a 9 de Fevereiro de 
1907: 

Para este ensino a caixa material do nosso distincto colega snr 
Albino de Mattos existente já em muitas escolas, e que devia existir 
em todas, é bastante, principalmente para o ensino do sistema métri
co e geometria. 

Caixa Métrica 

Caixa Métrica ou Caixa monitora. 
Fonte: Albino de Matos P. & Barros, Lda., extracto do Catálogo de Móveis e Material 
Escolar, 3.a Edição, 1929. ó ? 
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Caixa de material didáctico construída na oficina por hábeis marce
neiros e perspicazes artífices que, pelas indagações que fizemos a velhos 
operários e a familiares, é do senso comum, que esta caixa tenha sido 
inventada pelo professor Albino de Mattos, como refere, na entrevista 
que nos concedeu, D. Maria da Graça: 

Depois na escola sentiu necessidades didácticas de meios de 
apoio e se calhar aquilo que ele tinha não chegava para as aulas. En
tão lembrou-se, isso é que eu acho muito interessante, como é que ele 
teve a ideia, porque eu nunca ouvi que houvesse este material didác
tico, efez a caixa métrica. 
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Contudo, nas viagens que fizemos pela Internet, deparamos com 
uma caixa métrica, da segunda metade do século XIX, nos Açores. 

Não sendo propriamente o seu inventor não deixa, contudo, de ter 
um grande mérito. Conhecedor de toda uma realidade escolar e sujeito a 
desafios constantes que punham à prova a sua capacidade e imaginação, 
Albino de Mattos mobilizado pela importância pedagógica do material 
didáctico, tenta dar resposta às exigências de um ensino que se preten

dia aberto, reflexivo, 
criativo e recria, não 
descurando o apoio 
dado por homens de
dicados ao professor e 
à marcenaria, a caixa 
métrica que se vulgari
za pelas escolas e liceus 
do país. 

Havia três tipos 
de caixas métricas, de 
acordo com o material 
didáctico que compor-

Armário métrico , . , , „„ 
tavam, num total de 9o 

Fonte: Subsídios para a história de ensino. In http: p e c a s didácticas 
//www.cate.rcts/producao-escrita/subsidios/LF r v ' 

http://www.cate.rcts/producao-escrita/subsidios/LF
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Caixa Métrica n.° 1 

1  Metro articulado 
2  Fita 
3  Cadeia métrica 
4  Redução do estere 
5  Colecção de medidas para líquidos 
6  Colecção de medidas para secos 
7  Capacidade do decímetro cúbico 
8  Decímetro cúbico, decímetro quadrado 

e centímetro cúbico 

9  Fiodeprumo 
10  Nível de pedreiro 
11  Esfera, cone, cilindro 
12  Prisma triangular 
13  Pirâmide triangular 
14  Compasso para lousa 
15  Transferidor para lousa 
16  Régua e esquadro 

Caixa Métrica n.° 2 

Esta caixa métrica contém todo o material da caixa n° 1, mais o se

guinte: 

1  Paralelepípedo 
2  Cubo 
3  Pirâmide quadrangular 
4  Pirâmide pentagonal 
5  Pirâmide hexagonal 
6  Prisma quadrangular 
7  Prisma pentagonal 

8  Prisma hexagonal 
9  Hemisfério 

10  Cunha esférica 
11  Nível de bolha de ar 
12  Balança de um quilo 
13  Colecção de pesos de metal 
14  Colecção de pesos de ferro até um quilo 

Caixa Métrica n.° 3 (métricageométrica). 

Esta caixa, a mais completa, contém todo o material da caixa métri

ca n.° 2 mais o seguinte: 

1 • Tronco de cone recto 11  Segmentos esféricos 
2  Tronco de cone oblíquo 12  Um polígono irregular 
3 • Tronco de cilindro 13  Um polígono concavo 
4  Tronco de pirâmide 14  Circunferência 
5 • Tronco de Prisma 15  Semicircunferência 
6  Tetraedro 16  Arco 
7■ Octaedro 17  Elipse 
8 • Dodecaedro 18  Ovulo 
9 •Icosaedro 19  Circunferência com diâmetro, raio, corda, 

10 ■ Esfera e calote tangente e secante 63 
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Colecção de Sólidos Geométricos 

Estes sólidos28 eram 

fabricados em madeira 

de plátano. Havia três 

colecções: a primeira era 

composta por 13 sólidos, 

a segunda composta por 

22 sólidos e a terceira, a 

mais completa, composta 

por 35 sólidos: 

Caixa com sólidos geométricos. 

Fonte: Albino de Matos P. & Barros, Lda., ex
tracto do Catálogo de Móveis e Material Escolar, 
3.a Edição, 1929. 

1 - Cubo 
2 - Paralelepípedo 
3 - Pirâmide triangular 
4 - Pirâmide quadrangular 
5 - Pirâmide pentagonal 
6 - Pirâmide hexagonal 
7 - Tronco de pirâmide 
8 - Prisma triangular 
9 - Prisma quadrangular 

10 - Prisma pentagonal 
11 - Prisma hexagonal 
12 - Tronco de prisma 
13 - Cone recto 
14 - Cone oblíquo 
15 - Tronco de cone recto 
16 - Tronco de cone oblíquo 
17 - Tronco de cone dando hipérbole 
18 - Tronco de cone dando parábola 

19 - Prisma triangular dividido em 
três pirâmides equivalentes 

20 - Cilindro 
21 - Tronco de cilindro 
22 - Esfera 
23 - Hemisfério 
24 - Esfera e calote 
25 - Segmentos esféricos 
26 - Cunha esférica 
27 - Tetraedro regular 
28 - Hexaedro regular 
29 - Octaedro 
30 - Dodecaedro 
31 -Icosaedro 
32 - Poliedro irregular 
33 - Esquadro para lousa 
34 - Compasso para lousa 
35 - Transferidor para lousa 
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28 No dia a dia que vamos tendo com os objectos que nos rodeiam, vamo-nos 
habituando a denominar alguns deles por determinados nomes, cujo significado 
matemático, não sendo precisamente o mesmo, tem no entanto, muito de comum. A 
esses objectos que nos rodeiam e que apresentam as mais diversas formas, ocupando 
no espaço um certo lugar e tendo uma forma imutável, desde que não seja exercida 
nenhuma acção particular sobre eles, chamamos sólidos. No estudo da forma dos 
corpos e das suas propriedades, a geometria reduz os corpos a conjuntos de pontos 
cujas posições relativas são invariáveis, com as quais constrói símbolos das mesmas 
formas, a que chama sólidos geométricos. 
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Utensílios escolares 
Albino de Mattos produz na sua oficina, toda a utensilagem ne

cessária ao funcionamento harmónico e interactivo para a sala de aula. 
Como exemplo temos: 

O Quadro 
O quadro negro é um instrumento de trabalho necessário; utiliza

do de forma correcta contribui para clarificar os conteúdos essenciais 
focados pelo professor durante a lição e ajudar o aluno a compreender a 
importância da sistematização e da ordenação lógica da matéria leccio
nada. Foi considerado no século XIX como uma das maiores inovações 
no campo pedagógico por permitir que um só professor pudesse comu
nicar com o grupo de alunos, quer através da escrita, quer através de 
gráficos e desenhos. Este quadro gira em sentido vertical, podendo as 
duas faces ser utilizadas. 

Cavalete e lousa 

Fonte: Albino de Matos P. & Barros, Lda., extracto do Catálogo de Móveis e Material 
Escolar, 3.a Edição, 1929. 65 
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Contador 

Havia vários tipos de contadores. 

Este era o chamado contador mecânico 

com pés de ferro. 

Contador de pé, indispensável nas escolas 
primárias, para o ensino experimental. 

Fonte: Albino de Matos P. & Barros, Lda., extracto 
do Catálogo de Móveis e Material Escolar, 3.a Edição, 
1929. 

Quadro de Leitura 
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Quadro de leitura. Coordenado com a 
cartilha infantil 

Fonte: Albino de Matos P. & Barros, Lda., ex
tracto do Catálogo de Móveis e Material Escolar, 
5.a Edição, 1929. 
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As Carteiras Escolares 
Idealizar uma carteira escolar parece um problema de fácil reso

lução, mas construir uma carteira onde a criança possa 1er e escrever 
comodamente sentada, sem prejuízo para a saúde, torna-se mais difícil 
e complicado. A sua construção devem presidir ensinamentos e regras 
derivadas das leis anatómicas e fisiológicas. 

Para ultrapassar determinados vícios de postura, que mais tarde ou 
mais cedo se traduzirão por defeitos na forma do corpo e muitas lesões 
visuais, é necessário que a mobiliário escolar preencha as indicações que 
os médicos higienistas aconselham para o fim a que se destina. Deve 
o construtor ter em atenção que a criança deve pousar os pés no chão 
quando estiver sentada, que a perna deve estar perpendicular ao soalho, 
que a coxa deve formar um ângulo recto com a perna, o tronco deve 
ficar perpendicular ao assento da cadeira, formando outro ângulo recto 
com a coxa. O banco, além de um encosto, deve ter a largura suficiente 
para a coxa repousar e, assim, contribuir para a sustentação do corpo; 
que a escrivaninha, onde o aluno coloca todo o material para a escrita e 
leitura, deve ter as dimensões adequadas para que o aluno quando es
crever ou 1er, não afaste as costas do encosto do banco, de modo que os 
seus ombros fiquem constantemente na linha horizontal. Para se evitar 
problemas visuais, muito frequentes nas nossas escolas, é necessário 
que a escrivaninha tenha uma inclinação na ordem dos 15 a 26 graus 
sobre o horizonte. Estas e outras preocupações devem ser consideradas 
pelo produtor/criador aquando da elaboração de uma carteira escolar 
e assim higienizar um espaço muitas vezes descurado pelos poderes 
públicos. 

Vários modelos vão aparecendo ao longo da segunda metade do 
século XIX e princípio do século XX, por todo o país e pela Europa. 
Mariano Ghira, no "Archivo Pittoresco", para além de mencionar os 
elementos necessários a uma escola bem organizada, refere um modelo 
para três alunos em uso na Casa Pia. 
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Modelo de carteira adoptado na Casa Pia de Lisboa e divulgado em 1864. 

Fonte: GHIRA, Mariano - Mobília para escholas. In Archivo Pittoresco, vol.VII, pp. 247-
248,1864. 

Na Exposição Universal de Paris de 1867, onde a questão do mobi
liário escolar foi enfaticamente colocada realçando-se os efeitos negati
vos sobre a saúde dos alunos pelo uso de um mobiliário inadequado, foi 
apresentado este modelo de carteira, mais adequado anatomicamente 
ao aluno. 
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Modelo de carteira apresentado 
na Exposição Universal de Paris 
em 1867. 

Fonte: SILVA, Carlos Manique - Es
colas Belas ou Espaços Sãos? - Uma 
Análise Histórica Sobre a Arquitectura 
Escolar Portuguesa 1860-1920, Lisboa, 
Instituto de Inovação Educacional, 
2002, p.71. 
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Mais tarde, e de novo em Paris na Exposição Universal de 1878, 

surgem outros modelos de carteiras para u m e dois alunos, de acordo 

com as investigações dos médicos higienistas. 

Carteiras escolares expos

tas em Paris na Exposição 
Universal de 1878. 

Fonte: SILVA, Carlos Mani
que  Escolas Belas ou Espaços 
Sãos?  Uma Análise Histórica 
Sobre a Arquitectura Escolar 
Portuguesa 18601920, Lis
boa, Instituto de Inovação 
Educacional, 2002, p.73. 

T i T ~ 
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Em 1902, os modelos desenhados por Adães Bermudes, compre

endidos n u m a escala de estaturas de I a V, elegem a carteira de dois 

lugares, à semelhança do sistema francês e da tendência que se vem afir

m a n d o nos finais do século XIX na Europa. 

Carteira concebida por 
Adães Bermudes 1902. 

Fonte: SILVA, Carlos Manique  Escolas Belas ou Espaços Sãos?  Uma Análise Histórica 
Sobre a Arquitectura Escolar Portuguesa 18601920, Lisboa, Instituto de Inovação Edu
cacional, 2002, p.133. 
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Modelo desenhado pelo professor António da Costa Oliveira em 
1909. 

Modelo de carteira apresentado 
no Segundo Congresso Pedagógi
co em 1909. 
Fonte: OLIVEIRA, António Costa 
- Segundo Congresso Pedagógico, Lis
boa, Imprensa Nacional, 1909. 

Este modelo que, segundo o professor, satisfazia as condições higi
énicas, pedagógicas e económicas vem demonstrar, um pouco por todo 
o país, a preocupação dos professores pelas condições em que as crian
ças realizavam os trabalhos escolares. 

As carteiras concebidas pelo professor Albino de Mattos na sua 
oficina em Freamunde, revelavam tudo o que se ia fazendo em termos 
de mobiliário escolar. A preocupação por uma nova forma de fazer 
estar os alunos na sala de aula, tendo em conta, não só as informações 
dos médicos higienistas, como também as informações que ia reco-

TABELAS DOS TIPOS DE CARTEIRAS 
Idade dos alunos Tipos de Carteiras Modelos 

De 4 a 6 anos 
6 a 8 -
8 a 10 » 

* 10 a 14 » 
* 14 a 18 -

Para homens . . 

1 6 2 
3 
4 
5 
6 
7 

Indicar sempre . 

o número 

da gravura 

Tabela para modelos de carteiras. 
Fonte: Albino de Matos P. & Barros, Lda., extracto do Catálogo de Móveis e Material 

70 Escolar, 3.a Edição, 1929. 
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lhendo através dos congressos que habitualmente frequentava, levam-
no a criar um conjunto de carteiras dirigidas fundamentalmente ao 
ensino primário e liceal, que serão fortemente apreciadas e premiadas. 
A semelhança de Cardot em França e de Adães Bermudes, Albino de 
Mattos produzia o seu mobiliário escolar em conformidade com a es
tatura dos alunos, tendo uma tabela de modelos que referenciava nos 
seus catálogos. 

Em 1907, no âmbito do IV Congresso da Liga Nacional contra a Tu
berculose, realiza-se a Exposição de Higiene no mercado Ferreira Borges 
na cidade do Porto, onde foram expostos diversos modelos de carteiras 
escolares, entre as quais uma belga e outra do tipo inglês. Ao professor 
Albino de Mattos é-lhe atribuído o primeiro prémio, como refere o se
guinte carta do secretário J. Carteado Mena: 

Venho communicar a v., que o jury nomeado por este Sub-Co-
mité para classificar os materiaes expostos na sala destinada á classe 
X-Hygiene Escolar- jury formado pelos exc.mos snrs. dr. med. Al
meida Dias, de Lisboa; dr. med. Sanches de Moraes, de Coimbra; e dr. 
med. Aleixo Guerra, do Porto; inspectores sanitários nas respectivas 
cidades, collocou o mobiliário exposto por v., eml.a classe. 

Permitta-me em nome do snr. Presidente d'esté Sub- Comité de 
Exposição, agradecer a gentileza da sua participação, agradecimento 
que faço meu e muito penhorado." 

Porto e Secretaria do Sub-Comité da Exposição de Hygiene, 10 
de Abril de 1907. 

Em 1908, António J. Alves de Melo, director da Escola Normal de 
Braga, afirma: 

Querem saber qual o meu sentir sobre o material fornecido 
pelas suas officinas á escola de que sou director, e eu não tenho a me
nor duvida em lhes affirmar que tanto o mobiliário fornecido para as 
diversas classes da Escolas (adultos), como o fornecido para a escola 
annexa, me satisfazem plenamente, tanto na parte higiénica, como no 
seu acabamento e solidex. 
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Escola Tradicional 

Sala de aula (mobiliário completo). 

Fonte: Albino de Matos P. & Barros, Lda., extracto do Catálogo de Móveis e Material 

Escolar, 3.a Edição, 1929. 

De entre os numerosos objectos que constituem a mobília escolar, 
os mais importantes estão, sem dúvida, representados na imagem. Este 
conjunto de carteiras, quadro negro, contador e secretária com cadeira 
de braços, custava cerca de 1000$00 nos princípios do século XX.29 

29 A partir de 9 de Maio de 1935 é fixado, por decreto do governo, o seguinte 
mobiliário mínimo para funcionamento de cada sala de aula: 

—» Carteiras para quarenta alunos 
—* Mesa e cadeira para o professor 
—► Mesa para trabalhos dos alunos 
—> Estante para material de ensino 
—► Suporte para mapas 
—► Relógio de parede 
—► Quadro preto, balança, colecção de pesos e medidas, colecção de sólidos geo

métricos, cartas de Portugal e do Império Colonial Português e mapamundi. 
—> Retrato do Chefe de Estado e Bandeira Nacional. 
In Diário do Governo, I série, n° 105, de 9 de Maio de 1935. 73 
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Esta distribuição das carteiras permitia ao professor dirigir-se ao 
mesmo tempo a toda a classe e facilitava-lhe a vigilância. Definida no sé
culo XVIII30 pressupunha um ensino centrado no professor, que detinha 
o monopólio da palavra. É a organização tradicional do espaço da aula 
com os alunos dispostos em fila. Mas, embora hoje se possam encontrar 
nas nossas escolas outras formas de organizar o espaço pedagógico (em 
semi-círculo, em ferradura, em quadrilátero) interessa, sobretudo, a ati
tude do professor face a esse espaço e à sua intervenção como modera
dor ou animador. 

30 O espaço escolar abre-se: a aula torna-se homogénea, é composta de elementos in
dividuais que vêm dispor-se uns ao lado dos outros sob o olhar do professor. Afila, no século 
XVIII, começa a definir a grande forma de repartição dos indivíduos na ordem escolar: filas 
de alunos na aula, nos corredores, nos pátios; fila atribuída a cada um o propósito de cada 
tarefa e de cada prova; fila que se obtém de semana a semana, de mês a mês, de ano a ano, 
alinhamento das classes de idade, umas a seguir às outras; sucessão das matérias ensinadas, 
questões tratadas segundo uma ordem de dificuldade crescente. E, neste conjunto de alinha
mentos obrigatórios, cada aluno segundo a sua idade, as suas provas, a sua conduta, ocupa 
tanto uma fila como outra; desloca-se continuamente nesta série de casas - umas, ideais, mar
cando uma hierarquia do saber ou das capacidades, outras, devendo traduzir materialmente, 
no espaço da aula ou da escola, esta repartição de valores ou méritos. Movimento perpétuo 
em que os indivíduos se substituem uns aos outros num espaço marcado por intervalos ali
nhados. In PROENÇA, Maria Cândida - Didáctica de História, Lisboa, Universidade Aberta, 

74 1989, p.50. 
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Exemplos de carteiras concebidas por Albino de Mattos 

Carteira para Escola Infantil 
Esta carteira para as escolas infantis tinha duas esteiras de correr, 

formadas por tiras de madeira de nogueira e plátano. Comportava duas 
lousas que, quando as esteiras corridas, serviam para os trabalhos ma
nuais. O preço da carteira e das cadeiras em plátano e nogueira era de 
260$00. 

Carteira usada nas escolas infantis. 
Fonte: Albino de Matos P. & Barros, Lda., extracto do Catálogo de Móveis e 
Material Escolar, 3.a Edição, 1929. 
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Carteira para Escola Primária 
Esta carteira em madeira de pinho com tampo semiarticulado e 

banco fixo, era um dos modelos mais conhecidos e usado nas escolas 
primárias. De construção muito sóbria e resistente era dos mais econó

micos. O seu preço era de 60$00 ou 100$00 escudos em conformidade 
com a madeira usada. 

Carteira para uso nas escolas 
primárias. 

Fonte: Albino de Matos P. & Bar
ros, Lda., extracto do Catálogo de 
Móveis e Material Escolar, 3.a Edi

ção, 1929. 

Carteira para Liceu ou Escola Normal 
Esta carteira em madeira de pinho com tampos articulados e ban

cos móveis custava entre 85$00 e 127$50. 

■ < ■ ' , 
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Carteira para uso nos liceus e 
escolas normais. 

Fonte: Albino de Matos P. & Bar
ros, Lda., extracto do Catálogo de 
Móveis e Material Escolar, 3.a Edi
ção, 1929. 
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Carteira para Escola Superior 
Este modelo sólido e elegante era montado em pés de ferro "viga 

H". Tinha tampos semi-articulados e banco fixo. Custava entre 85$00 e 
110$00. 

Carteira usada nas esco
las superiores. 

Fonte: Albino de Matos P. 
& Barros, Lda., extracto do 
Catálogo de Móveis e Material 
Escolar, 3.a Edição, 1929. 

Carteira para Universidade 

Carteiras usadas nas universidades. 

Fonte: Albino de Matos P. & Barros, Lda., extracto do Catálogo de Móveis e 
Material Escolar, 3.a Edição, 1929. 77 



A INDÚSTRIA DO MOBILIÁRIO ESCOLAR EM PAÇOS DE FERREIRA 

Carteira para Colégio 
A carteira da imagem era construída com caixa para livros. O tam

po e o banco eram articulados. Para dar maior capacidade à caixa, costu-
ma-se fabricar assentando a base da caixa sobre a perna de ferro forjado. 
Eram construídas em madeira de pinho e de mogno. Fabricavam-se para 
um aluno ou para dois. 

O preço era de 65$00 em pinho e 90$00 em mogno para um aluno; 
85$00 em pinho e 110$00 em mogno para dois alunos. 

Carteira usada em salões de 
estudo de colégios. 

Fonte: Albino de Matos P. & Bar
ros, Lda., extracto do Catálogo de 
Móveis e Material Escolar, 3.a Edi
ção, 1929. 

Estávamos em 1909, os tambores da revolução republicana já se 
ouviam. Albino de Mattos, comerciante talentoso e aberto ao progresso, 
não descura a importância da imprensa para a divulgação da sua ofici
na e dos produtos lá produzidos. Envia para o jornal Progresso de Paços 
de Ferreira31, cuja publicação se estende a nível do país e do Brasil, um 
exemplar do seu catálogo de material escolar. Pelo agradecimento feito, 
pelo jornal, podemos dimensionar o impacto que esta oficina já ia tendo 
no Concelho: 

31 "O Progresso de Paços de Ferreira" era um semanário que se publicava aos 
Domingos e tinha como sub-título Órgão do Partido Progressista que manteve até ao 
número 438 (10-10-1910). O primeiro número saiu a 25 de Maio de 1902 e o último 
(1172) em 28 de Dezembro de 1924. Foram seus fundadores: António da Costa Vilela 

78 e Custódio da Costa Eiras. 
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Tivemos o prazer, ficando extremamente gratos de sermos mi-
moseados com um exemplar do bem elaborado catalogo geral do Ma
terial Escolar, que o nosso amigo distincto professor official e director 
da officina dos mesmos objectos escholares snr Albino de Mattos, teve 
a amabilidade de nos offerecer. 

Pelo mesmo catalogo se vê quão desenvolvida está esta officina 
e os incontestáveis benefícios que presta á instrução e ao publico em 
geral.32 

Faz, ainda, publicar em A Federação Escolar o seguinte anúncio e 
alertando para o uso indevido do nome da sua fábrica: 

Mobília escolar e material de ensino Albino de Matos, profes
sor complementar pela Escola Normal do Porto, que ha mais de 17 
anos se dedica ao estudo e construção de mobília escolar e material 
de ensino para a escola primaria vem participar aos seus colegas no 
magistério, Ex.mos Srs Inspectores Primários, Ex.mas Câmaras 
Municipais e ao publico em geral que, não obstante a casa Lopes 
& C.a, do Porto, ter cometido o abuso de anunciar que as suas 
mobílias escolares e material de ensino são de fabrico de Albino 
de Matos, não é este fornecedor daquela casa há mais de 2 anos, 
nem nunca foi o seu único fornecedor, não lhe cabendo, portanto, 
responsabilidade alguma nos artigos de má construção ou que não 
satisfaçam às exigências pedagógicas e higiénicas que a referida 
casa tenha vendido ou venha a vender, garantindo ao mesmo tem
po, que quem se dirija a Albino de Matos Para Freamunde, onde 
tem as suas oficinas e residência, será bem servido debaixo de todos 
os pontos de vista. 

Fornece tudo quanto seja preciso para a montagem de estabe
lecimentos de instrução especialmente para as escolas primárias; dá 
orçamentos e manda vir do estrangeiro quaisquer material que se 
deseje. 

In O Progresso de Paços de Ferreira, 30 de Abril de 1909. 
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Fabrica carteiras escolares para dois alunos, desde 2$20 e para 
três alunos desde 3$00, satisfazendo as principais exigências da pe
dagogia e da higiene. 

Se alguém desejar uma carteira individual, para determinada 
estatura da criança ou adulto, é suficiente indicar a altura para a 
construir em condições garantidas de satisfazer. 

Especialidade em caixas métricas, garantindo que no estrangei
ro se não executam mais perfeitas nem mais completas. 

Endereço postal: Albino de Matos33 - Freamunde 
Endereço telegráfico: Matos - Paços de Ferreira.34 

Acreditado no mercado, o seu material escolar espalhou-se por 
todo o país o que é suficiente para avaliar o valor dos seus produtos, o 
génio empresarial e o importante papel no contexto concelhio, pelo seu 
carácter de pioneirismo da indústria do mobiliário escolar. 

Em 25 e 26 de Março de 1918, participa naquelas que foram as 
suas últimas Conferências Pedagógicas, onde faz, antes do início dos 
trabalhos, um elogio ao seu amigo o senador Dr. Joaquim Leão No
gueira de Meireles há pouco falecido e uma saudação ao Ministro de 
Instrução,35 não no sentido político, mas pelo restabelecimento das 
conferências pedagógicas tanto do seu agrado e tão úteis para o en
sino. 

33 A alteração da grafia da palavra Matos surge na sequência de o governo, a 
partir de 1911, querer pôr fim a uma certa desordem ortográfica que reinava no mun
do literário português. Foi nomeada uma comissão e foi oficializado o projecto, já de 
1907, do foneticista Gonçalves Viana. Esta reforma ortográfica modificou completa
mente o aspecto da língua escrita, aproximando-a muito da actual. Das alterações 
desta primeira reforma oficial, salientamos o desaparecimento das consoantes dobra
das, dos grupos ph, th, rh e outros e da acentuação de todas as palavras esdrúxulas. 
Inwww.dha.inec.pt/npe/portugues/paginas-pessoais/mmc/ortograf.html. 

34 In A Federação Escolar, 28 de Fevereiro de 1915. 3.a fase, ano III, número 157. 
35 Decorre o ano de 1917, quando Sidónio Pais instaura uma ditadura militar. 

No poder, vai modificar várias disposições da Constituição de 1911, para minimizar 
os inconvenientes do sistema individualista e parlamentar então em vigor. Entre as 
alterações constitucionais realçam-se a eleição presidencial feita directamente pelos 
cidadãos e o senado formado por representação regional e profissional. É durante o 

80 sidonismo que é ministro de instrução o doutor José Alfredo Mendes de Magalhães. 

http://Inwww.dha.inec.pt/npe/portugues/paginas-pessoais/mmc/ortograf.html


DA OFICINAÀ FÁBRICA 

Morre pelas 18 horas do dia 24 de Setembro, com 55 anos, vítima de 
tuberculose pulmonar36. 

Na rubrica Crónica de Freamunde do Jornal de Paços de Ferreira, em 26 
de Setembro de 1918 pode ler-se: 

Faleceu ante-ontem, dia 24 do corrente, pelas 18 horas, nesta 
freguesia, após cruciantes e prolongados sofrimentos o nosso bom 
amigo snr Albino Ferreira de Matos, professor oficial aposentado e 
proprietário da acreditada oficina de mobiliário escolar e material de 
ensino, desta localidade. 

O seu funeral que se realizou ontem pelas 20 horas, esteve mui
to concorrido. 

Albino de Matos foi um homem plural. Vivenciador de inúmeras 
experiências conseguiu conjugar várias maneiras de ver, de sentir e agir. 
A expansão da escola pública, iniciada nos princípios do século XX sob 
os auspícios da República, irá favorecer os herdeiros e a sociedade que 
se constituirá sobre a sua obra. 

36 No verão de 1918 expande-se rapidamente pelo país um surto de gripe 
(vulgarmente conhecida por pneumónica ou febre espanhola. A epidemia causou à 
volta de 60 mil mortos de Agosto a Dezembro. In www.terravista.pt/meco/5531/ 
textosl5.html. 

http://www.terravista.pt/meco/5531/
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Dei Fábrica à Grande Empresa 

1. Os Pereiras 

Ascendentes e descendentes de 
António Pereira da Costa 

(1888-1961) 

Teodoro Pereira Ai ia Rosa 
* | Gomes Jesus * | 

António Pereira 
da Costa 

Adelaide de S. e 
Castro 

Joaquim Pereira 
da Costa 

António Pereira 
da Costa 

Adelaide de S. e 
Castro 

Joaquim Pereira 
da Costa 

Sofia Pereira de 
Castro 

Brazinda Pereira 
de Castro 

Felismina Pereira 
de Castro 

Zeferina Pereira 
de Castro 

António Pereira da Costa37 ligado cerca de dois anos à fábrica de 
Albino de Matos, Pereiras & Barros, Lda., foi indubitavelmente um ho
mem ligado à industrialização do concelho. 

37 A vida deste industrial, proprietário de uma grande fábrica de móveis, daria um 
novo estudo pelo que foi no âmbito da industrialização do concelho. Referimo-lo não 
só por mera justiça, mas também por ter estado ligado, embora por dois anos apenas, 
à fábrica de Albino de Matos. 85 
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António Pereira da Costa (1888-1961) nasce na freguesia de Frea-
munde. 

Filho de um casal de gente simples que repartia entre o campo e 
uma alfaiataria o seu labor quotidiano, muito cedo começou a ajudar 
a família no amanho de umas terras tomadas de arrendamento na fre
guesia de Ferreira. Tinha sete anos de idade quando lhe faleceu a mãe 
D. Rosa de Jesus, duro golpe numa criança que necessitava dos afectos 
e da ternura que só uma mãe pode dar. Aos dez anos (1898) quis seu 
pai, Teodoro Pereira Gomes, agora casado de novo, fazê-lo seminarista, 
para que mais tarde se tornasse sacerdote e, deste modo, lhe assegurar 
o futuro. Indiferente à ideia e tendo reflectido pouco na proposta, acei
ta ir com o pai a Lustosa consultar o pároco da freguesia, mais tarde 
bispo António Barbosa de Leão, para auscultar a sua opinião e este lhe 
mostrar as responsabilidades clericais e tudo aquilo que ele deveria ser, 
caso aceitasse a vida do sacerdócio. Não aceita. O seu mundo teria de 
ser outro. Agora com 12 anos (1900) e com a bênção do pai vai para So-
brosa, Paredes aprender a arte de marceneiro na casa do que foi um dos 
grandes mestres da arte, Júlio Barbosa Correia da Fonseca. Revelou-se 
um bom aluno, retendo os ensinamentos do mestre e rapidamente se 
apercebeu que estava ali o seu futuro. Serrar, moldar, entalhar, conceber 
coisas da madeira, era o que mais gostava. Durante 14 anos trabalhou 
António Pereira da Costa em Sobrosa não abandonando o seu mestre e 
amigo de tantas horas de labuta agora doente e senil. Após a sua morte, 
e com 26 anos de idade, regressa definitivamente a Freamunde e monta 
uma pequena oficina no lugar do Calvário, com as poupanças, cerca de 
200$00, que ao longo do tempo fizera. Corria o ano de 1914, época agita
da e pouco propícia a negócios estáveis. Casa em 1915 com Adelaide de 
Sousa Castro. 

Foi então que no espírito do grande industrial começou a esboçar-
se a ideia de achievement motivation no seu projecto industrial, em par
ceria com o seu irmão Joaquim Pereira da Costa, que no Porto tinha fre
quentado a Escola de Belas-Artes onde adquiriu um curso de desenho, e 
Abílio Pacheco de Barros, entalhador e natural da freguesia de Figueiró. 
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O projecto poderia ser arrojado, mas, mesmo assim, surge a sociedade 
Pereiras & Barros, Lda. que, de imediato, inicia a construção, agora na 
rua do Comércio, de novas instalações, como refere o jornal "Progresso 
de Paços de Ferreira na sua edição do dia 13 de Junho de 1920: 

Já se acha devidamente instalada em casa própria, na Rua do 
Comércio, desta povoação (Freamunde) a nova oficina de Mobiliário 
e Material Escolar, sob afirma Pereiras, Barros e Companhia Lda. 

A sua inauguração realizar-se-há no próximo domingo, 13 do 
corrente, dia de feira anual de Santo António. 

Pouco tempo depois, em 1921, morre o irmão, o que o abalou pro
fundamente. Era o primeiro contratempo surgido inesperadamente. 
Ainda mal reposto da perda do irmão, um voraz incêndio destrói-lhe a 
fábrica (hoje edifício escolar) em 23/03/1923 que, juntamente com Abí
lio Pacheco de Barros tinha construído na Rua do Comércio. 

(...) manifestou-se hoje n'esta freguesia, cerca das 3 horas, 
um pavoroso incêndio, na importante Fábrica de Serração Moagem 
e Mobiliário, da firma Pereiras, Barros e companhia Limitada, des-
truindo-a por completo. 

As labaredas do incêndio alcançaram grande altura e ilumina
ram distintamente toda a freguesia. 

Apenas se pôde salvar o cofre, escrituração e o mobiliário de 
escritório. 

A fábrica apenas estava segura em cento e dez mil escudos, nas 
companhias Phoenix e Royal, sendo os prejuízos importantes, pois 
ardeu uma grande encomenda de móveis de grande valor que estava 
para seguir o seu destino?* 

Em 1923 com o dinheiro do seguro e com algumas poupanças, en
tram para sócios da Sociedade Comercial Albino de Matos, Sucessores, 
Limitada, com a cota de 68 contos cada, passando a adoptar o nome de 

38 In O Progresso de Paços de Ferreira, Ano XXI, número 1080 de 25 de Março de 
1923. 87 
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Albino de Matos, Pereiras & Barros Lda. agora com 28 sócios, sendo-lhe 
atribuído art 5o do contrato de sociedade: 

A gerência social com dispensa de caução, fica a cargo dos só
cios António Pereira da Costa e José Maria Ferreira de Matos, ao 
sócio Abílio Pacheco de Barros compete as funções de encarregado da 
secção de máquinas, madeiras e marcenaria (...). 

Parágrafo Ia: Fica, contudo, estipulado que compete exclusiva
mente ao sócio António Pereira da Costa a direcção técnica da fábri
ca, bem como os serviços de arrecadação e expedição. 

Estávamos em 1924 e esta sociedade, que parecia um projecto au
daz para António Pereira da Costa, torna-se um novo pesadelo em virtu
de de uma série de incidentes39 - com António Alves Pereira de Castro, 
o "Padre Castro" como era conhecido e que veio a marcar uma gerência 
forte num período de grande desenvolvimento industrial - que termina
ram com o encerramento temporário da fábrica, isto cerca de dois anos 
volvidos após a sua abertura. Exonerado em Assembleia-geral em 21/ 
11/1926, regressa, agora só, ao lugar do Calvário, onde tinha iniciado a 
sua actividade industrial, com toda a sua experiência de grande artífice. 
Movido por uma grande força de querer vencer, retoma a actividade, 
recuperando lentamente não só a dignidade de industrial, mas também 
o património que perdeu com estas duas sociedades que se mostraram 
um fracasso. 

No catálogo, que à imagem de Albino de Matos mandou elaborar, 
pode ler-se: 

Do meu trabalho e pelo meu trabalho nasceu e se tem desen
volvido o que é hoje a minha Fábrica de móveis, mobiliário escolar e 
material didáctico, denominada - Fábrica do Calvário, de Freamunde 
- cujos produtos não receiam qualquer confronto com os de quais
quer outras fábricas. 

39 Não nos foi possível determinar o tipo de incidentes que levaram António 
Pereira da Costa a abandonar a sociedade. Pelo que podemos constatar terá havido 

88 desentendimento com António Alves Pereira de Castro, o " Padre Castro". 
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Cartaz publicitário. 

Fonte: arquivo da Família Pereira da Costa. 
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Fábrica de Móveis e Material Escolar de António Pereira da Costa - Fábrica do 
Calvário. 

Fonte: Comércio do Porto, 27 de Março de 1929. 

Não cuido de reclames falhos duma base sólida, que possa com
prova-los. 

E para não ir mais longe, bastará referir que ainda na Exposi
ção do Congresso Pedagógico de Viseu (1928) à qual nenhuma outra 
fábrica de Freamunde concorreu, mas aliás, foi exposto mobiliário e 
material de outras procedências, foi-me conferido o Io prémio, meda
lha de ouro e diploma de honra. 

Assim respondo e identicamente responderei, quando necessá
rio seja, àqueles dos meus competidores que malévola mas baldamen-
te tentam prejudicar-me, estabelecendo, embora, para tanto, uma mal 
alinhada confusão. 

Freamunde, Junho de 1933. 

Refere ainda o jornal O Comércio do Porto em 27 de Março de 1929: 
(...) trabalhando em sua arte, desde a idade dos 12 anos, Antó

nio Pereira da Costa é o técnico competentíssimo, o mestre de grande 
experiência para quem aquela arte não tem segredos, e que só à sua 
conta tem preparado e educado mais de 300 operários, hoje artistas 
perfeitos na arte de marcenaria. 
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O material saído das suas mãos e da sua fábrica é tão perfeito, 
que lhe tem merecido os prémios da Exposição do Palácio Cristal 
(Feira do Porto), do Rio de Janeiro, Exposição do 2° Congresso Peda
gógico do Ensino Secundário 

Oficial de Viseu (1928), com ol° prémio, medalha de ouro e 
diploma de honra. 

Primeiro expositor de móveis em Freamunde e no concelho pertencente à Fá
brica do Calvário. 

Fonte: Arquivo documental da fábrica. 

Em 1953, António Pereira da Costa, em escritura lavrada no cartó
rio notarial de Paços de Ferreira, constituiu entre Joaquim Ribeiro, Fer
nando Eduardo de Sousa Delgado da Silva Ribeiro dos Santos, D. Zefe-
rina Pereira de Castro e Felisbina Pereira de Castro (filhas e genros) uma 
sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Adoptando o nome 
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de António Pereira da Costa, Limitada a quem coube a responsabilidade de 
perpetuar todo um património de sucesso industrial. Esta fábrica, cujo 
peso na industrialização do concelho e na formação de pessoal especiali
zado foi importante para a formação do cluster do mobiliário que existe 
actualmente. Encerrou as portas em 2001 por passividade e ineficiência 
da gestão e pouca adaptação dos serviços/produtos às novas exigências 
do mercado. 

2. Os Barros 

Abílio Pacheco de Barros (1886-1961) nasce na freguesia de Carva
lhosa, concelho de Paços de Ferreira. Cedo emigra para o Brasil, onde 
exerce a profissão de carpinteiro. Desiludido regressa a Portugal e com 
algum dinheiro que conseguira amealhar aceita o convite de António 
Pereira da Costa nascendo, assim, a sociedade denominada Pereiras & 
Barros, Limitada. Com percurso idêntico ao de António Pereira da Cos
ta ingressa como sócio na fábrica de Albino de Matos, Sucessores, Lda. 
onde ficou, ao contrário do amigo, até à sua morte, em 1 de Fevereiro 
de 1961. 



Capítulo 3 



A Fábrica de Albino de Matos, Pereiras & Barros Lda. 

1. O M u n d o Industr ia l P o r t u g u ê s 

1.1. A Primeira República 

A Primeira República não vem modificar o panorama industrial 
português, que se apresenta com ritmos muito baixos de crescimento e 
uma estrutura incipiente. O crescimento industrial é, antes de mais, o 
prolongamento directo do fluxo iniciado nas décadas de 80/90 do sécu
lo anterior, não se distinguindo dele. Os sectores tradicionais continuam 
a deter o papel fundamental, não existem indústrias de ponta como nos 
outros países industrializados da Europa, não há diversificação e a pro
dutividade é muito baixa. As exportações deste período denunciam o 
fraquíssimo índice da nossa industrialização. As grandes concentrações, 
que começaram a surgir na Europa depois de 1900, não existem cá. O 
sector industrial, no seu conjunto, revela um baixo índice de concentra
ção40. Em 1911, para 450000 que vivem da indústria, apenas 96000 tra
balham em unidades com mais de 10 operários; destes, 83000 no Porto 
e em Lisboa. Os operários representam uns escassos 20% da população 
total41. Na maior parte destas actividades trabalha-se ainda à peça ou ao 
domicílio. 

Os principais ramos industriais do país são: a indústria têxtil 
que, apesar da sua dependência de Inglaterra donde lhe vêem as 

40 Nesta época começam a emergir e a desenvolver-se as primeiras grandes 
organizações de capital industrial como a indústria têxtil de Narciso Ferreira desde 
1896, a CUF de Alfredo da Silva a partir de 1906 e a fábrica de cimento de Henrique 
Sommer começada em 1920. 

41 OLIVEIRA, César - " Os Limites e a Ambiguidade - O Movimento Operário Por
tuguês Durante a Guerra de 1914 -1918". In A Revolução Russa na Imprensa Portuguesa da 
Época. Lisboa: Edições 70.1973. 95 
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máquinas e as técnicas, se desenvolve nos últimos vinte anos antes 
da República graças ao sistema proteccionista do mercado nacional 
e das colónias, onde os fios e os tecidos nacionais têm colocação as
segurada. É considerado o sector de arranque da indústria nacional, 
que agrupa cerca de um terço do proletariado industrial, tendo em 
média cerca de 78 operários por fábrica que, segundo as estatísticas 
de 1917, totalizavam cerca de 470 unidades fabris de todos os sec
tores (algodão, linho, lã, etc.) e utilizavam 30% da energia motriz 
fornecida pelas máquinas a vapor existentes em toda a indústria 
transformadora; a indústria de conservas de peixe, cujo nascimen
to se registou nos finais do século XIX, quando a indústria francesa 
da região de Nantes sente a carência da matéria-prima e investe em 
Portugal, aproveitando os baixos salários praticados e a abundância 
da matéria-prima existente ao largo da nossa costa, levando a um 
forte desenvolvimento deste sector, que em 1917 já ocupava 19,2% do 
proletariado; a moagem, que emprega em 1914 cerca de 18000 traba
lhadores; a madeira e o mobiliário; a metalurgia; a química dominada 
pela CUF, que em 1907 começa a montar o maior complexo industrial 
português no Barreiro e pouco mais. A maioria destas indústrias ti
nham como objectivo abastecer o mercado interno e o Ultramar. Para 
a exportação eram as conservas e alguns produtos de algodão, cortiça 
e madeira. Apesar de tudo, a indústria foi sofrendo transformações 
consideráveis. Durante a Primeira Guerra Mundial entra numa fase 
de aceleração acentuada. Isso mesmo foi destacado por António José 
Telo, ao afirmar: 

Podemos dizer que a guerra contribuiu para a prosperidade da 
indústria portuguesa em geral, ao proteger de uma maneira bastante 
eficaz o mercado interno, permitindo o desenvolvimento de indús
trias que de outra maneira não existiriam e ao provocar um aumento 
generalizado dos preços dos produtos industriais}2 

42 TELO, António José - A busca frustrada do desenvolvimento. In Portugal Contem-
96 porâneo, vol. 2, dir. de António Reis, Lisboa: Publicações Alfa, 1990. pp., 123-230. 
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Nos chamados loucos anos vinte43 a indústria portuguesa continua 
a desenvolver-se com alguns reveses conjunturais, nomeadamente com 
a crise de 1921 e a de 1924-26. Aumenta sensivelmente a quantidade de 
matérias-primas importadas, há mais trabalhadores no sector industrial, 
é maior o investimento na indústria e verifica-se mais concentração. 

Podemos concluir que, durante o período da Primeira República, 
Portugal era uma economia atrasada, com um elevado índice da popu
lação activa a trabalhar na agricultura, mas com progresso e desenvolvi
mento industrial, sobretudo nos últimos quinze anos. 

1.2. O Estado Novo 

As décadas correspondentes ao Estado Novo caracterizam-se por 
uma conjuntura de crise e de depressão do início dos anos trinta e da 
Segunda Guerra Mundial e por alterações estruturais das formas de re
gulação económica. 

Relativamente à Indústria, salienta-se o facto de a estrutura do 
sector industrial ter como característica o peso das pequenas unidades 
produtivas, tecnologicamente pouco desenvolvidas, operando para um 
mercado local ou regional, de mão-de-obra intensiva, com ausência de 
grandes unidades produtivas e de formas de concentração técnica e fi
nanceira. 

Um aspecto que merece ser realçado e que caracterizou este perío
do prende-se com a defesa de um nacionalismo económico exacerbado, 
que se traduziu num esforço de garantir mercados para a produção 
interna, daí a política externa proteccionista, e a um desenvolvimento 
industrial com base na substituição de importações e no papel activo do 
Estado. As vozes que se erguiam em favor da Industrialização faziam 

43 Assim ficaram conhecidos os anos vinte, depois de serem ultrapassadas as 
dificuldades criadas com a I a Guerra Mundial e vencida a crise económica do prin
cípio da década, pela onda de optimismo, confiança no futuro e desenvolvimento 
económico que alastrou um pouco por todo o mundo, principalmente nos Estados 
Unidos da América. 97 
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referência à necessidade de modernizar e de desenvolver o país. No 
I Congresso Nacional de Engenharia (1931) e no I Congresso da Indústria 
Portuguesa (1933), homens ilustres como Ferreira Dias, Albano de Sousa 
e José Maria Alvares defendiam uma Política Industrial. 

Em todo o processo de Industrialização atribuía-se um papel impor
tante às colónias. Desde 1926 que se delineava uma política de fomento 
do cultivo de algumas culturas industriais nas colónias, nomeadamente 
do algodão. 

O acto colonial, promulgado pelo Decreto-Lei n° 18570, de 18 de Ju
lho de 1930, que depois foi integrado na Constituição de 1933, enquadra
va a integração dos espaços económicos metropolitano e colonial, com o 
duplo propósito de garantir os mercados africanos para escoamento dos 
produtos industriais pouco competitivos da metrópole e de obtenção de 
matérias-primas industriais em boas condições financeiras. 

1.2.1. Condicionamento Industrial 

As preocupações de intervencionismo e de nacionalismo económi
co que caracterizaram o Estado Novo traduziram-se, no que se refere ao 
sector Industrial, na aplicação do condicionamento das indústrias. 

Em 1931, dois decretos-leis, o n° 19354 e o n° 19409 e, em 1937, a Lei 
n° 1956 lançavam as bases do Condicionamento Industrial. 

A primeira legislação sobre Condicionamento Industrial face à 
política conjuntural anti - crise, apresentava-se como uma disposição 
transitória, abrangendo apenas onze tipos de indústrias, mas de áre
as relativamente diversificadas: têxteis e calçado, madeiras e cortiça, 
alimentares, minerais não metálicos, metalurgia e papel. Procurava-se 
assegurar o controlo da Indústria por nacionais e a regulação da acti
vidade produtiva e da concorrência. Como se refere no Decreto-lei n° 
19354 (...) se promulgam medidas urgentes que visam o condicionamento das 
indústrias por forma a evitar a sua desnacionalização, o exagero ou falta de 
concorrência. 
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De acordo com os parâmetros legais, os principais critérios de deci
são para a instalação ou alargamento de unidades produtivas eram a sua 
localização e a capacidade técnica ou financeira. Fazia-se depender de 
autorização prévia a instalação de novos estabelecimentos industriais, 
ou a reabertura daqueles que estavam parados há mais de dois anos, a 
montagem ou a substituição de máquinas para aumento da produção, a 
alienação de estabelecimentos industriais a estrangeiros; suspendia-se, 
ainda, a concessão de patentes de introdução de novas indústrias ou 
novos processos industriais. 

No Decreto-Lei n° 19409 de 1931 apresentava-se a listagem dos ramos 
industriais abrangidos. As fábricas que tivessem menos de cinco operários 
ou que usassem força motriz até cinco cavalos-vapor ficavam isentas. 

A lei n° 1956 de 1937 salientava o facto de o condicionamento se 
orientar essencialmente para os empreendimentos que exigissem gran
des despesas de produção ou que produzissem bens de exportação. 
Tinha-se em vista a defesa e a liberdade do trabalho caseiro e familiar. A lei 
supra referida estabelecia ainda que as autorizações relativas ao estabele
cimento de novas indústrias de importância económica e custo de instalação 
excepcionais (...) podem ser concedidas em regime exclusivo por determinado 
período não superior a dez anos. 

O mais importante não parece ser o desenvolvimento industrial, 
mas, e sobretudo, evitar o desemprego, a superprodução e a queda dos 
preços e, consequentemente, o descontentamento social. 

A este propósito comentava João Martins Pereira em 1971 que não 
parecia haver uma mentalidade impulsionadora da industrialização, 
mas antes um conservadorismo mais próximo das pequenas unidades familia
res e dispersas, que vê na industrialização um mal inevitável, mas que convém 
controlar. 

Apesar da introdução de alguns ramos industriais, a indústria en-
contrava-se praticamente estagnada. A grande indústria ainda não se 
tinha imposto. 

Perante uma tão grande apatia, o Engenheiro Ferreira Dias Júnior 
(1945), primeiro arauto da industrialização, afirmava que: 
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O regime industrial que vigorou no nosso país no último quarto de sé
culo nem permitiu que nos aproximássemos do conjunto de países europeus 
economicamente avançados, diminuindo a distância que dele nos separava, nem 
melhorou a nossa posição em relação a outros. 

1.2.2. Da II Guerra Mundial a 1952-53 

Apesar da posição neutral assumida por Portugal no conflito, sofre-
ram-se os efeitos da guerra económica, sobretudo a partir de meados de 
1941, tendo havido a necessidade de implementar políticas económicas 
típicas de uma economia de guerra. Toda esta situação contribuiu para 
o desenvolvimento de uma política de Industrialização, refere Ferreira 
Júnior em 1945: 

A guerra, esse monstro de que falava Vieira, tem sido minha 
aliada nesta campanha de mostrar aos portugueses o caminho da in
dústria, pelas dificuldades que trouxe à vida nacional. 

A guerra revelou a fragilidade da economia portuguesa, forte
mente dependente do exterior. Esta realidade contribuiu para que a 
opinião pública se tornasse sensível às ideias dos industrialistas. Estes 
defendiam a possibilidade de um processo de industrialização rápido, 
baseado na substituição de importações e em indústrias de base, apro
veitando um mercado interno, conjunturalmente mais protegido da con
corrência externa devido à guerra e numa política intervencionista por 
parte do Estado que criasse infra estruturas de transporte e energéticas e 
garantisse a protecção interna. 

Em 1945 é publicada a Lei n° 2005, de Março (Lei de Fomento 
e Reorganização Industrial) que estabelecia os objectivos da política 
económica para os anos seguintes e os meios de a concretizar. A lei 
concedia prioridade às indústrias transformadoras, procurava pro
teger o mercado interno e postulava uma política de substituição de 
importações através da criação de algumas novas indústrias base e da 
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reestruturação das existentes44. A Lei n° 2005 abriu caminho para o 
I Plano de Fomento. 

1.2.3. O Período de 1948-60 

Em Março de 1952, a Lei n° 2052 retomava e confirmava uma das 
condições essenciais do crescimento Industrial Português: o Condicio
namento. 

Em 1953, aparece o I Plano de Fomento (1953-58). Surgia a neces
sidade de criar novas indústrias e de modernizar as já existentes. Não 
se trata de um verdadeiro plano de desenvolvimento, de um conjunto 
de acções programadas para se alcançarem objectivos bem definidos de 
alteração da estrutura produtiva, mas apenas da continuação do ape
trechamento das indústrias base do país. Nele se explanam os investi
mentos em infra-estruturas e em actividades industriais pesadas como 
a refinação de petróleos, adubos azotados, siderurgia, electricidade, 
celulose e papel. Salienta-se, ainda, o começo do projecto da Siderurgia 
Nacional. 

Numa breve síntese deste período, em que esteve em vigor o I Pla
no de Fomento, procurou-se proteger o mercado interno e garantir uma 
racionalidade económica, através da exigência da dimensão mínima das 
unidades produtivas e de condições técnicas de funcionamento. 

Aprovado pela Lei n° 2094, de 25 de Novembro de 1958, o II Plano 
de Fomento apresentava-se como um programa de política económica cujos 
objectivos gerais eram o de acelerar o ritmo de incremento do produto 
nacional, aumentar a produtividade do capital fixo, melhorar o nível de 
vida, garantir e proporcionar emprego e melhorar a balança comercial. 

No que se refere ao papel da indústria na economia portuguesa, o 
plano salienta, de forma clara, que a industrialização do país seria a for-

44 Os efeitos da nova política de industrialização começaram a fazer-se sentir 
logo no início da década de 50, altura em que foi inaugurado em Lisboa um grande 
espaço destinado às feiras e exposições industriais. 70 í 
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ma evidente de aceleração do crescimento do produto nacional e a me
lhoria do nível de vida da população. As indústrias base continuavam a 
ser a siderurgia, a refinação de petróleo, os adubos azotados, celulose e 
papel. 

No ponto VI do II Plano de Fomento (1959-83) estabelecia-se como 
finalidades gerais da reorganização industrial: 

(...) satisfazer as necessidades do mercado nacional em qualida
de, quantidade e preço, as exigências dos mercados externos quanto 
às mercadorias de exportação e, de modo especial, a baixa de preços 
dos produtos para melhoria das condições de vida, designadamente 
do trabalhador. 

Os meios que se previam para a concretização destes propósitos 
eram, entre outros, a concentração de unidades produtivas, a substitui
ção de material obsoleto, a ampliação, substituição ou expropriação de 
instalações, o estabelecimento de regras de normalização da produção 
e a adaptação de métodos de coordenação e organização científica do tra
balho. Como instrumentos, previam-se a assistência técnica, o crédito 
industrial, os incentivos fiscais e o condicionamento industrial. 

A propósito da reorganização das indústrias, foi claro o apareci
mento de alguma sensibilidade e apreensão face ao processo de integra
ção europeia e à crescente abertura externa da economia portuguesa45. 
Pode ler-se (II Plano de Fomento, Vol. 1,1959-83) se torna (...) inacreditável 
[a reorganização], depois que em 1 de Janeiro de 1958 começou a ser dada execu
ção ao Tratado de Roma (...). A indústria (...) (n)um prazo que, em caso algum 
poderá exceder dezoito anos, existir e prosperar sem a protecção pautal que até 
aqui gozou e num clima de competição internacional, a que muitos em muitos 
casos tem estado subtraída. E um pouco mais à frente refere-se que deverá 
agora acrescentar-se [à finalidade geral da organização] que visa assegurar a 
sobrevivência das indústrias nacionais na hipótese da supressão do proteccio-

45 Em I960, dá-se a adesão à EFTA. Aceita-se a entrada de investimentos estran
geiros e abre-se o país ao turismo, tirando partido das nossas excelentes condições 
naturais, o que iria permitir uma significativa entrada de divisas estrangeiras. 
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nismo aduaneiro, garantindo o emprego aos operários fabris portugueses e a 
prossecução do desenvolvimento económico do país por via da indispensável 
industrialização. 

Surgia, assim, uma nova postura face ao enquadramento externo. 
O II Plano de Fomento parece reflectir, de um modo particular, as 

principais linhas definidas no II Congresso dos Economistas Portugueses 
e no II Congresso da Indústria Portuguesa, realizado em 1957. As conclu
sões dos trabalhos apontavam para um nacionalismo industrialista, para a 
necessidade de se ter em conta a dependência externa da economia por
tuguesa e a nova ordem económica que se desenhava na Europa. 

Os princípios estabelecidos na Lei de Fomento e Reorganização 
Industrial e o condicionamento foram reiterados. 

1.2.4. O Período de 1965 a 1968-69 

Entre 1965 e 1967 foi lançado o Plano Intercalar de Fomento, com 
o propósito de dar resposta a dois factores conjunturais que abalaram o 
panorama da vida nacional: a abertura ao exterior e a guerra colonial. 

Aprovado pela Lei n° 2123, de 14 de Dezembro de 1964, os objec
tivos que o Plano Intercalar se propunha alcançar eram a aceleração do 
ritmo de crescimento do produto nacional, a manutenção da estabilida
de financeira e monetária, o equilíbrio do mercado de trabalho e a re
partição mais equilibrada do rendimento nacional. Para alcançar os ob
jectivos propostos, dava-se prioridade a investimentos que assentassem 
em três critérios essenciais: mais directa e rápida produtividade, maior 
capacidade para aumentar as exportações e substituir as importações, 
maior contributo para a melhoria das infra-estruturas que contribuíssem 
para o aumento da produtividade. 

Os objectivos fixados para o sector industrial davam prioridade 
às indústrias metalúrgicas, metalomecânicas e de material eléctrico; 
também se dava prioridade às indústrias químicas e do petróleo e à dos 
minerais não metálicos. 
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A política Industrial assentava em dois pressupostos, como se pode 
1er no Plano Intercalar de Fomento, para 1965-1967 (1964: 293-294) e que 
eram a iniciativa privada e as exigências da concorrência externa decorrentes 
não só das obrigações contraídas no âmbito do GATT, como ainda, do processo 
de integração europeia. 

Procurava-se fortalecer a estrutura empresarial e ainda se estabele
cia a necessidade de uma legislação disciplinadora da indústria voltada 
para o mercado interno. 

Na linha do Plano, surgia em Novembro de 1965, o Decreto-lei 
n° 46 666, do Condicionamento Industrial no Espaço Português. 

A par do Condicionamento Territorial foi criado o Condicionamen
to Nacional, de modo a poder manter-se o controle sobre determinados 
sectores dos territórios coloniais. O plano previa a adopção de medidas 
de defesa da concorrência e de reorganização industrial de modo a que, 
através da concentração voluntária de empresas, se pudesse alcançar a 
dimensão adequada. 

A preocupação com a localização das unidades industriais é re
veladora da preocupação com o planeamento regional, que apenas foi 
lançado com o III Plano de Fomento. 

1.2.5. O Período de 1968-1973 

O III Plano de Fomento, cujas bases de execução foram promulga
das pela Lei n° 2133, de 20 de Dezembro de 1967, antecipa o aparecimen
to de uma nova política económica. Pode ler-se no documento relativo 
ao III Plano de Fomento, Volume II o seguinte: 

(...) a Indústria Portuguesa tem de conseguir o alargamento 
substancial dos seus mercados através da exportação, sujeitando-se, 
em contrapartida, à progressiva concorrência estrangeira pelo que ca
rece de justificação, na maior parte dos casos, a aplicação de um instru
mento preventivo concebido e posto em prática para proteger o início 
de um processo de industrialização voltado para o mercado interno. 
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Pode, ainda, lerse no documento supra citado que o desenvolvimen

to da indústria tem por principal motor a exportação. 
Da análise do documento, salientase a importância dada à iniciati

va privada e ao capital estrangeiro. 
Seria Rogério Martins, secretário de Estado da Indústria a partir de 

Março de 1969, a dinamizar a viragem na política nacional. Ele expôs as 
suas ideias no colóquio realizado em Lisboa sobre Política Industrial, em 
Fevereiro de 1970. Segundo ele, seriam seis os aspectos fundamentais 
que deveriam enquadrar o novo regime industrial: 

—* Substituição do condicionamento industrial pelo funciona

mento normal do mercado; 
—» Apoio a formas de concentração técnica e financeira, através da 

cooperação empresarial; 
—> Uma política agressiva de exportação comercial; 
—» Uma política de investimentos estrangeiros, se portadores de 

tecnologias avançadas e de novas actividades de tipo capital 
intensivo; 

—► Uma actuação antimonopolista e de defesa da concorrência; 
—► Financiamento do investimento e da produção, através de um 

conjunto de incentivos e de apoios à organização interna das 
empresas. 

Neste período, em termos legislativos, sobressai a promulgação da 
Lei n° 3 de 1972, designada por Lei de Fomento Industrial. A sua pri

meira finalidade era orientar os diferentes tipos de acções que, a nível 
industrial, se vinham acumulando sob a égide do Estado e nem sempre 
de modo ordenado. Previase a criação de parques industriais. 

A Indústria Portuguesa, apesar do crescimento nítido da sua parce

la no Produto Nacional e do crescimento das chamadas indústrias novas, 
continuava a sofrer de estreitamento de base, uma vez que as indústrias 
pesadas e de ponta tinham uma importância relativa muito inferior às 
restantes. Continuavam a preponderar os sectores ligeiros, como a indús

tria têxtil e algumas indústrias transformadoras de produtos agrícolas. 



A INDÚSTRIA DO;MOBIIjAWO ESCOBAR EM PAÇOS DE FERREIRA 

O nível de desenvolvimento tecnológico médio era muito baixo e a 
indústria portuguesa encontrava-se dominada por índices muito baixos 
de composição orgânica do capital. A competitividade internacional dos 
nossos produtos era baixa. 

Este período caracteriza-se pela concretização de grandes pro
jectos, nomeadamente a Siderurgia Nacional, no Seixal, e o complexo 
portuário-industrial de Sines46. O crescimento económico, embora sig
nificativo, era insuficiente para que Portugal recuperasse do atraso que 
o separava dos países mais desenvolvidos. Na década de 60, continu
ava na cauda da Europa Ocidental, com um rendimento nacional per 
capita de 408 dólares (o da Suécia era de 2740 dólares). Esta situação 
de atraso, que afectava sobretudo as populações rurais, deu origem a 
um grande movimento migratório para os países desenvolvidos, so
bretudo para França47 onde, em 1969, viviam já cerca de 800 000 por
tugueses. 

Na década de 70 é celebrado um acordo comercial com a CEE: 
liberaliza-se o investimento estrangeiro. Contudo, a crise económica 
mundial, aliada às perturbações revolucionárias, conduziu Portugal a 
grandes dificuldades económicas. A gravidade da situação exigia, no 
começo dos anos 80, a procura de novas soluções, uma das quais foi a 
adesão à Europa Comunitária. 

46 Em 1973, o PIB alcançou uma taxa de crescimento de 11,2%. 
47 A maioria dos emigrantes portugueses dos anos 50 e 60 eram camponeses do 

Norte e do Centro do país. Alguns atravessavam a fronteira legalmente, com contratos 
previamente assinados, passaporte e carta de residência. A maior parte deles, porém, 
iam clandestinamente, "a salto", como então se dizia. Nos anos 60, existiam numero
sos engajadores fronteiriços, a quem os candidatos à emigração pagavam cerca de 10 
contos (naquele tempo uma pequena fortuna, geralmente pedida emprestada) para 
os colocarem em França. Depois de cruzarem a fronteira portuguesa a pé, por veredas 
e atalhos, atravessavam a Espanha amontoados em camiões de gado. Quando tinham 
a pouca sorte de ser descobertos pela guarda-fiscal portuguesa ou pela guarda civil 
espanhola, eram presos e recambiados para as suas aldeias. Se conseguiam chegar à 
fronteira francesa, faltava ainda atravessar os Pirinéus, novamente a pé, de noite. A 
aventura só terminava quando conseguiam instalar-se na casa de algum conterrâneo 
e obter trabalho, quase sempre na construção civil ou nas fábricas. Depois, era preciso 
amealhar todos os francos que fosse possível, para pagar as dívidas e preparar um 
futuro melhor. MARTINS, Vasco Manuel - Emigrantes Portugueses em França - Breve 

706 Retrospectiva. In História, Ano IX, n° 98, Lisboa, 1986, pp. 16-26. 
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Descrito, com u m a certa brevidade, o m u n d o industrial por tuguês , 

estamos mais capazes de entender o arranque da industrialização de 

Paços de Ferreira e, principalmente, da Freguesia de Freamunde onde 

emergiu a indústria do mobiliário, mormente , o mobiliário escolar. 

2. Instalações 

Fábrica de Móveis e Material Escolar de Albino de Matos, Pereiras & Barros Lda. 

Fonte: Arquivo documental da fábrica. Cartaz publicitário. 

Após a mor te do professor Albino de Matos , que ocorre em 1918, 

a v iúva , D. Elisa Torres de Matos , const i tu iu verba lmente com José 

Mar ia Ferreira de Matos , farmacêut ico e i rmão do mar ido por par te 

da mãe , u m a sociedade d e n o m i n a d a Albino de Matos Sucessores. 

Em 26 de Agosto de 1920, esta soc iedade t ransforma-se, por escritu

ra, em sociedade por cotas48 de responsab i l idade l imitada e passa a 

48 Lei de 11 de Abril de 1901. Esta lei veio introduzir alterações ao Código Comer
cial, permitindo a constituição de sociedades por cotas de responsabilidade limitada. 

A representação destas sociedades passava a ser feita pela gerência, permitindo 
limitações ao direito de alienação das cotas, estabelecendo, nomeadamente, o direito 
à preferência. 707 
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denominar-se de Albino de Matos, Sucessores, Limitada, com sede e 
estabelecimento na freguesia de Freamunde. Fazem parte desta so
ciedade comercial 6 sócios: a viúva de Albino de Matos, D. Elisa da 
Costa Torres Matos, proprietária; Banco Industrial Português; Alber
to Carneiro Alves da Cruz, médico; Albino da Costa Torres, médico; 
José Maria Ferreira de Matos, farmacêutico e José Ferreira Moreira, 
proprietário. Esta sociedade tem por objectivo a indústria de marce
naria e outros trabalhos em madeira, designadamente o fabrico de 
material escolar. O capital social era de 90 contos, sendo de 20 contos 
as quotas de D. Elisa Torres de Matos, do Banco Industrial Português 
e do Dr. Alberto Carneiro Alves da Cruz. De 10 contos a quota de 
cada um dos outros três sócios. A quota de D. Elisa Torres de Matos 
foi integralmente paga com madeira e material; as dos sócios Banco 
Industrial Português e Dr. Albino da Costa Torres foram realizadas 
em dinheiro e a do sócio Dr. Alberto Carneiro Alves da Cruz foi paga 
com 4 contos em dinheiro, com madeira no valor de 4 mil e oitocen
tos escudos e com um campo e bouça nas chamadas "cavadas" no 
Monte de Archeira, no valor de mil e duzentos escudos. Dos restantes 
sócios, José Maria Ferreira de Matos e José Ferreira Moreira, foram 
pagos vinte por cento das quotas, sendo o resto pago em prestações 
anuais durante 10 anos. 

A gerência fica a cargo do Dr. Alberto Cruz; o sócio José Ferreira 
Moreira ocupar-se-á com a direcção técnica das oficinas; o sócio José 
Maria Ferreira incumbir-se-á do escritório e D. Elisa Matos da contabi
lidade. Pouco tempo depois, e ainda em 1920, dá-se início à construção 
daquela que seria a grande fábrica do concelho na produção de móveis 
escolares, mais tarde (cerca de 3 anos) conhecida por Albino de Matos, 
Pereiras & Barros, como refere o jornal "O Progresso de Paços de Ferrei
ra" em 16 de Setembro de 1920: 

Principiou já a construção do aparatoso edifício para a insta
lação da fábrica de mobiliário e material escolar da firma Albino de 
Matos, Lda. 
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FÁBRICA DE ALBINO DE MATOS, PEREIRAS & BARROS, LDA. 
ORGANIGRAMA 

Oficina, cerca de 1898 ] 
Albino de Matos, Sucrs, 

cerca de 1918 ] 
Pereiras, Barros, Lda 

cerca de 1919 

Albino de Matos, Sucrs, Lda 
1920 

Incêndio, 
23 de Março de 1923 

1 
Albino de Matos, Pereiras & Barros,Lda 

1923 

António P. da Costa (Fábrica do Calvário), 
1926 

Aquisição da Fábrica de Paredes, 
cerca de 1929 ] 

António Pereira da Costa, Lda., 
1953 

Encerramento, 
2001 

Albino de Matos, Pereiras & Barros,Lda 
2004 Ï 

* A Fábrica de Paredes adquirida cerca de 1929, com o propósito de fornecer 
madeiras serradas para a fábrica situada em Freamunde, tornou-se, também, numa 
fase posterior, uma estratégia comercial para os concursos de mobiliário escolar que 
o estado promovia. Assim, seriam apresentadas duas propostas ao mesmo concurso, 
aumentando as hipóteses de o vencer. 709 
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Fotografia das ruínas da Fábrica de Paredes 

Cerca de 5 meses volvidos, O Primeiro de Janeiro, na edição de 19 de 
Fevereiro de 1921, refere: 

Vão muito adiantadas as obras do prédio em construção para 
a fábrica de mobiliário e material escolar da firma Albino de Matos, 
Sucessores, Lda., tendo já principiado a proceder-se à instalação dos 
respectivos mecanismos. 

Quatro meses depois e por estratégia comercial, esta fábrica, cujas 
dimensões eram grandíloquas para a freguesia e para o concelho e já 
em plena laboração, expõe, na casa das máquinas da Universidade do 
Porto, os seus produtos, sintetizando tudo o que um inteligente e sabedor 
educador deverá escolher e preferir para a instalação e reforma da sua escola, no 
intuito de harmonizar a higiene escolar com a pedagogia. 

Na mesma exposição, o gerente Dr. Alberto Cruz referiu que a casa 
antiga se transformou completamente, sendo hoje uma grande fábrica com uma 
capacidade de produção inexcedível em Portugal. Refere, ainda, a importân
cia de ter entrado para a sociedade o Banco Industrial Português que 
com o maior carinho e boa vontade tem tratado a nossa indústria atravez da 
crise económica e cambial que nos tem dominado.® 

49 A grave crise internacional de pagamentos que afectava a economia portu
guesa, nomeadamente o sector da indústria do mobiliário, levou uma comissão da 
Federação da Indústria Mobiliária a manifestar-se junto ao ministro do comércio 
Francisco José Fernandes Costa (ministro de 11 de Agosto a 13 de Outubro de 1921) 
pedindo: (...) que seja absolutamente prohibida a importação de mobiliário estrangeiro com 
ou sem sobretaxa, (...) enquanto durar a actual crise industrial. In O Primeiro de Janeiro, 2 

110 de Setembro de 1921. 
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Em 22 de Outubro de 1922, realiza-se uma alteração do pacto social 
com o aumento de capital que passa de 90 contos para 166 contos e a intro
dução de oito novos sócios. Em Abril de 1923, a sociedade comercial por 
cotas sob a firma de Albino de Matos Sucessores Limitada passa a Albino 
de Matos, Pereiras & Barros, com a entrada de novos sócios, totalizando, 
agora, 27. O capital social é elevado de 166 000$00 para 700 000$00, cor
respondendo à soma das cotas de todos os sócios. As cotas dos sócios D. 
Elisa Torres de Matos, Banco Industrial Português, Dr. Alberto Carneiro 
Alves da Cruz, Dr. Albino da Costa Torres, João de Ascensão Abrantes, 
Dr. Henrique Gomes de Araújo, José Maria Ferreira de Matos, José ferrei
ra Moreira, Arnaldo Carneiro Alves da Cruz, Dr. José António da Costa 
Machado, Adolfo Ferreira Leão de Moura, Luís Ferreira Leão de Moura, 
Dr. Amâncio António Ferreira Leão de Moura, Joaquim Ferreira Leão, 
Jacinto José da Costa Torres e Carlos Ferreira Monteiro Guimarães Júnior 
são o resultado do balanço geral dado para este fim, e estão integralmente 
realizadas e representadas pelo edifício, terrenos, máquinas, utensílios de 
madeira, materiais, mobiliário e saldo de contas correntes da sua socieda
de, tudo no valor de 289161$46 e 1 838$54 em dinheiro. A soma das cotas 
dos sócios Dr. Abel de Araújo Rego, António Alves Pereira de Castro, 
António Pereira da Costa, Abílio Pacheco de Barros e D. Augusta Olímpia 
Pereira Machado é de 300 000$00, representada em madeira, materiais, 
mobiliário e máquinas, tudo no valor de 238 807$69 e 59 552$77 em di
nheiro. Mas, deduzindo encargos ou responsabilidades que lhes assistem 
na importância de 48360$46, fica aquela soma reduzida a 250 000$00, pelo 
que deverão realizar os 50 000$00 restantes, ou seja, cada um 10 000$00 
que faltam às suas respectivas cotas. A quota do sócio Boaventura Antó
nio Fontes Dourado acha-se integralmente realizada e representada em 
madeiras. As quotas dos sócios Bernardino da Costa Machado, Alfredo 
da Silva Araújo, Bernardino Gomes Ferreira e Abílio de Bessa Pereira de 
Castro acham-se integralmente realizadas em dinheiro já entrado na caixa 
social. Da quota do sócio Alfredo de Assis Monteiro Brandão, em dinhei
ro, acham-se já realizados 2 000$00, entrados na caixa social. O objectivo 
continua a ser a indústria de marcenaria e de outros trabalhos em madeira, 



A INDÚSTRIA DO MOBILIÁRIO ESCOLAR EM PAÇOS DE FERREIRA 

designadamente o fabrico de material e mobiliário escolar e a sua duração 

por tempo indeterminado com princípio em 9 de Abril de 1923. 

Sócios Profissões Funções Quotas % 

D. Elisa Torres Matos Proprietária 42 000$ 6,0% 
Banco Industrial Português, S.A.R.L. 37000$ 5,2% 
Alberto Carneiro Alves da Cruz Médico 36 000$ 5,1% 
Albino da Costa Torres Médico 24 600$ 3,5% 
João Ascensão Abrantes Capitalista 16 500$ 2,3% 
Henrique Gomes de Araújo Médico 8 500$ 1,2% 
José Maria Ferreira de Matos Farmacêutico Gerente 16 500$ 2,3% 
José Ferreira Moreira Industrial 16 500$ 2,3% 
Arnaldo Carneiro A. Cruz Comerciante 8 500$ 1,2% 
José A. Costa Machado Proprietário 8 500$ 1,2% 
Adolfo F. Moura Proprietário 9 800$ 1,4% 
Luís F. Moura Proprietário 8 500$ 1,2% 
Amâncio F Moura Médico 8 500$ 1,2% 
Joaquim F. Leão Proprietário 32 600$ 4,6% 
Jacinto C. Torres Comerciante 8 500$ 1,2% 
Carlos F. Guimarães Júnior Comerciante 8 500$ 1,2% 
Abel A Rego Médico 41 000$ 5,8% 
António Alves Pereira de Castro Padre 68 000$ 9,7% 
António Pereira da Costa Industrial Gerente 68 000$ 9,7% 
Abílio P. Barros Industrial 68 000$ 9,7% 
D. Augusta Machado Proprietária 55 000$ 7,8% 
Boaventura A. Dourado Bancário 9 000$ 1,3% 
Bernardino C. Machado Proprietário 40 000$ 5,7% 
Alfredo S. Araújo Comerciante 20 000$ 2,8% 
Bernardino G. Ferreira Comerciante 10 000$ 1,4% 
Alfredo M. Brandão Proprietário 20 000$ 2,8% 
Abílio P. Castro Proprietário 10 000$ 1,4% 

Sócios da fábrica de Albino de Matos, Pereiras & Barros, Limitada (1923). 

Fonte: Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira 

Localizada junto ao eixo principal rodoviário, ligando a montan

te a centros como Penafiel (estação ferroviária), Felgueiras, Paredes e 

Lousada e a jusante ao Porto e todo o Sul era aparatosa, e magnificamente 

montada ou ainda como é referido em O Comércio do Porto: Na visita que 
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muito interessantemente fizemos a esta importantíssima fábrica de mobiliário, 
tivemos ocasião de apreciar as suas grandes instalações, modelarmente mon
tadas, em "belos ateliers" obedecendo em tudo às exigências modernas (...), 
esta fábrica deveria obedecer aos requisitos impostos pelo decreto-lei 
n° 4351,de 29 de Maio de 1918, que refere no art.° 8: São exigidas nas ex
plorações industriais as necessárias condições para garantir a salubridade dos 
lugares de trabalho e a higiene e segurança dos operários, e a higiene, comodi
dade e segurança pública. No art.°10: As medidas de protecção, salubridade e 
segurança, especialmente no que diz respeito à instalação de fábricas e oficinas, 
arejamento, iluminação, refeitórios, dormitórios, latrinas, fossas, urinóis, pre
cauções contra incêndios, protecção contra desastres e contra doenças infeccio
sas, evacuação de fumos, poeiras e vapores, resíduos e águas residuais e outras 
medidas análogas, serão decretadas em regulamentos gerais, e em especiais 
relativos a certas indústrias, profissões ou qualidades de trabalho. Parágrafo 
único. Estas medidas podem ser impostas tanto aos proprietários, directores ou 
gerentes dos estabelecimentos, companhias ou instituições industriais, como 
aos próprios operários. 

É formada por grandes pavilhões rectangulares, divididos em 
secções com paredes construídas em alvenaria e rasgadas com grandes 
janelas para aproveitamento da luz solar. A cobertura50 é feita em duas 
águas com telha do tipo Marselha assente num vigamento de madeira. 
Ocupando uma área de 10175,68 metros, sendo a área descoberta de 
5369,91 metros e a área coberta de 4805,77. As secções mais relevantes, 
não considerando a parte da serração que era um alpendre exterior, ou 
seja as áreas fabris propriamente ditas, ocupam só por si 731,52 m2 a ma
quinaria; 453,69 m2 a serralharia; 634,38 m2 a marcenaria. 

Nestes pavilhões encontramos vários espaços nitidamente indivi
dualizados pelo trabalho que lá se realiza, mas inteiramente interliga
dos, formando uma cadeia complementar com vista a uma produção de 
qualidade. 

50 No início do século XX apareceram os telhados de uma água de perfil serri
lhado, os sheds. Eram usados para cobrir grandes áreas com necessidade de muita 
luz e ventilação. 7 j 3 
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Compunham a unidade fabril: 
1. Edifícios fabris propriamente ditos 
2. Oficinas anexas 
3. Edifícios sociais 
4. A moagem 
5. Outros 

1. Designamos por edifícios fabris propriamente ditos, a casa da 
máquina a vapor, a serração, a serralharia e a marcenaria. É na 
marcenaria que trabalha o maior número de operários e onde se 
formam os móveis51. 

2. Como oficinas anexas, mais de acabamento, temos a pintura, as 
estufas, o polimento, a cromagem, os estofos, a espelhagem, a 
colchoaria e a montagem. 

3. Edifícios sociais: a cantina, o dormitório e os escritórios. 
4. A moagem. 
5. O parque de madeiras, os armazéns, a carvoaria, a latoaria, a loja 

de ferragens, posto público de telefone, o estábulo e a garagem. 
Também existiu um posto de abastecimento de combustíveis52. 

Era um complexo industrial muito importante na época, como afir
ma o operário Sr. Américo: 

Tinha tudo aquela fábrica. Estava montada de modo a que não 
faltasse nada. A fábrica era completa. 

51 A palavra móvel tem a sua origem no latim "Mobile", que significa "o que 
pode ser movimentado". In MACHADO, José Pedro - Dicionário Etimológico da Lín
gua Portuguesa. 3a Edição, Ed. Conflu. 

Para António de Aguiar que classifica os móveis segundo o seu uso, há móveis 
de descanso, móveis de utilidade e móveis de conforto. In Mobiliário português do 
século XVIII, Achega para o seu estudo, Lisboa, s/d. 

52 Este complexo industrial foi alterado depois do dia 5 de Agosto de 1964 quan
do um violento incêndio destruiu parte da firma. Eram cerca das 19 horas, quando na 
secção de estofos, as chamas irromperam e se propagaram rapidamente aos muitos 
móveis ali em preparação e ao travejamento dos telhados, dificultando o trabalho dos 
bombeiros, num total de 15 corporações. A falta de água que se fez sentir contribuiu 
para o elevado prejuízo, então orçado em cerca de 800 contos. 715 
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3. A Gerência 

Pelas entrevistas que fizemos e pelos documentos que analisámos, 
foi-nos dado a perceber que há dois períodos bem diferenciados na fá
brica de Albino de Matos, Pereiras & Barros, Lda. O primeiro período, a 
partir de 1926, continuador do sucesso anterior, quando assume a gerên
cia António Alves Pereira de Castro, o Padre Castro, como era conhecido 
e vai até à sua morte em 194953. E um segundo período, dos finais da dé
cada de 50 até aos nossos dias, cujas características de gerência são mais 
indiferenciadas, que pensamos, por falta de estratégia comercial, incom
preensão dos desafios postos aquando do 25 de Abril, adesão à União 
Europeia e talvez por razões mais particulares, como sendo o trabalhar 
para o Estado, pouco apoio à inovação, investigação e desenvolvimento, 
se caracterizou por um certo adormecimento que põe esta indústria muito 
longe daquilo que fora no passado ainda não muito distante. 

Assim se refere ao Padre Castro e à decadência da fábrica o nosso 
entrevistado José Maria Taipa: 

Se formos ver a história daquela firma, era um colosso. Era das 
indústrias talvez maiores do distrito do Porto. Olhe que na serralha
ria até faziam mesas de operações (...). Naquela fábrica havia de tudo 
(...) Naquela fábrica o padre Castro mandava em tudo. Era irmão do 
Dr. Acácio, que era médico mas nunca exerceu. O Padre Castro era 
de Sobrosa e exercia o sacerdócio em Casais e Nespereira efoi profes
sor de matemática no colégio em Ermesinde. Era um indivíduo com 
uma visão extraordinária, fantástica e um grande humorista, nem 
queira saber. Cativava as pessoas e era muito frontal. Era amigo efez 

53 Foi com o António F. Carneiro Pacheco ministro da Instrução Pública de 18 de 
Janeiro de 1936 a 28 de Agosto de 1940 que se lançaram as bases do chamado "Plano 
dos Centenários" (duplo centenário da Formação da Nacionalidade e da Restauração 
- 1140-1640-1940) que se traduziu por um grande impulso dado pelo Estado Novo à 
rede escolar primária. Embora tenha sido uma situação favorável ao desenvolvimen
to da indústria do mobiliário escolar e aproveitada pelo Padre Castro, não devemos 
esquecer que uma parte desse mobiliário era importada, diminuindo, assim as ven
das nacionais. In SERRÃO, Joaquim Veríssimo - História de Portugal. (1935-1941), Vol. 

116 XIV, Lisboa: Editorial Verbo, 2000. 
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bem a muita gente. Dizia: dentro da fábrica o que vier da "viúva" é 
tudo pago. As pessoas diante dele sentiam—se pequeninas. Era um 
negociante e dizia que era preciso ter um bocadinho de ladrão, senão 
não se ia a lado nenhum. Era muitas vezes acusado e criticado, penso 
que por inveja. Extremamente inteligente e esperto (...) morreu com 
55 anos e à frente da fábrica deveria ter estado uns 20 ou 30 anos. 
Olhe que ele dava lá uma disciplina que não queira saber. Andava 
tudo direitinho. Logo que ele faleceu em Maio de 1949 a fábrica en
trou logo em decadência. 

Aquilo [incêndio-10/08/64] contribuiu para a ruína da fábrica. 
Mas eles enveredaram também por um campo errado, abandonaram 
aquilo que podia dar dinheiro, os móveis, e dedicaram-se só ao mate
rial escolar, sujeito a concurso e trabalho para o Estado. Aliás, aquele 
material qualquer carpintaria fazia e a concorrência começou a ser 
muita. 

A Fábrica Grande, como era conhecida54, vencedora de vários pré
mios em exposições55 (Exposição do Palácio Cristal em 1922 - primeiro 
prémio; Exposição do Rio de Janeiro em 1923 - grande prémio) e com 
depositários por quase todo o país: no Porto, na rua do Bonjardim, 636; 
Em Vila Real, na rua Dr. Morais Serrão; Em Mirandela, na casa Rocha 
e Almeida; Em Águeda, na casa Abílio de Oliveira; Em Leiria, na casa 

54 Também chamada "Fábrica do Padre Castro" ou, ainda, mais recentemente, 
"a Viúva". O epíteto "fábrica do padre Castro" deve-se, como se compreende, ao per
fil empreendedor, dinâmico e sagaz do padre que foi seu administrador até 1949, pro
vavelmente o período mais próspero da fábrica. Já o epíteto "Viúva", mais recente e 
usado no sentido pejorativo, referir-se-á a uma fase menos boa e mais problemática. 

55 Deve haver uma certa moderação em ajuizar os galardões, os certificados e as 
medalhas, atribuídas nestas exposições, como refere em As Exposições Industriais do 
Porto, Jorge Fernandes Alves: As exposições industriais (...) caracterizavam-se pelas suas 
preocupações exclusivas de exibição, expondo-se produtos às vezes propositada e unicamente 
elaborados para esse efeito, o que nem sempre contribuía para traduzir com fidelidade o nível de 
produção atingido (...) Galardões, certificados e medalhas (...) constituíam elementos do ritu
al expositivo, o qual tinha como objectivos fundamentais estimular a concorrência e produzir a 
emulação na convicção de assim contribuir para o progresso e aperfeiçoamento das indústrias. 
In Alves, Jorge Fernandes - As exposições Industriais do Porto nos meados do século XIX, 
O Tripeiro, série 7,1994. 7 ; 7 
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Júlio Nazareth & Ca. e em Lisboa, na casa Augusto Sá da Costa & Ca. 
Agora com uma produção não apenas de material escolar, mas também 
de mobílias completas e móveis de estilo56 do século XVIII" vão sendo 
mobiladas as principais escolas e liceus do país e colónias"57, havendo 
uma exportação também para Espanha e Brasil58, domina, com apoio de 
uma publicidade bem orquestrada na imprensa59 e sem grande concor
rência, o mercado do mobiliário escolar. 

Corria o ano de 1938, quando se inicia a produção de mobiliário me
tálico vocacionado, fundamentalmente, para hospitais e casas de saúde. 

Assim refere o catálogo em 1953: 
Há cerca de 15 anos [1938] que a Fábrica "Albar"60, que até então se de

dicava apenas ao fabrico de todo o género de mobiliário em madeira e material 
escolar em que se vinha impondo no mercado Nacional e Ultramarino, pela 
qualidade dos seus produtos e pela honestidade dos seus preços, anexava com 
oficinas próprias e modelares, uma fábrica de móveis metálicos. 

Olhe que na serralharia até faziam mesas de operações - exclama, admi
rado, José Maria Taipa. 

56 Reynaldo dos Santos considera que o século XVIII apresenta três estilos bem 
definidos: O estilo D. João V, continuação do Barroco, o estilo "Rocaille" com D. José, 
iniciado já no reinado antecedente e o Neoclássico com D. Maria I e a regência de D. 
João (1799). In SANTOS, Reynaldo dos - " Oito Séculos de Arte Portuguesa", Vol. Ill, 
pág. 452, Lisboa 1970. 

57 In Extracto do Catálogo de Móveis e Material Escolar 
58 O principal obstáculo à exportação do mobiliário escolar era o seu volume 

que não estava, de modo algum, em relação com o seu peso, e acarretava despesas de 
transporte muito consideráveis. Para remover este obstáculo em condições de preço 
razoáveis, sem diminuir à qualidade, foram construídos tipos de carteiras desmon
táveis. O sistema de construção era simples, elegante e sólido e, uma vez no destino, 
montavam-se em poucos minutos e sem conhecimentos especiais. Todo o mobiliário 
despachado ou embarcado viajava por conta e risco do destinatário, pagando este 
mais 10% se fosse por via terrestre e mais 15% se fosse por via marítima. In Extracto 
do Catálogo de Móveis e Material Escolar, 5a Edição. 

59 Hoje em dia graças aos meios de comunicação a publicidade chega a todos os 
pontos, influencia, motiva e desperta para o consumo. No início do século, o empre
sário recorria à publicidade em periódicos e anuários de âmbito regional, nacional ou 
mesmo internacional para dar a conhecer a sua empresa. 

60 Para conseguir vantagens competitivas sustentáveis e permitir captar a prefe
rência dos consumidores foi denominada de "Albar"a secção de produção de móveis 

) ) 8 metálicos para os hospitais, consultórios médicos, etc. 
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Mesa de operações construída na década de 40. 

Fonte: Albino de Matos P. & Barros, Lda. - Catálogo de Mobiliário Metálico em Todos 
os Géneros, Porto, 1953. 

4. M a q u i n a r i a 

Construídas as novas instalações da sociedade por cotas de Albi
no de Matos, Sucessores Limitada, nos finais de 192161 era necessário 
introduzir maquinaria nova que pudesse multiplicar o rendimento do 
trabalho e aumentar a produção. Para trás ficava a enxó, as garlopas, 
as plainas, enfim todo um ferramental de pequena oficina. A inovação 

61 Só em 4 de Outubro de 1923 passa a denominar-se Albino de Matos, Pereiras 
& Barros, Lda. com a entrada de novos sócios. 779 
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técnica tornava-se um imperativo a esta nova sociedade que, com novos 
capitais, adquire novas máquinas, adoptando como fonte produtora de 
energia a máquina a vapor. Solução tardia e velha, mas a única possível 
neste concelho rural e sem electricidade. 

Inventada no começo do século XVIII, serviu como principal fonte 
de energia para a indústria e para os transportes durante mais de cem 
anos, até ser substituída pelos motores eléctricos e pelos motores de 
combustão interna. E com Thomas Savery, engenheiro inglês, que co
meça a saga da máquina a vapor. Em 1699, fez uma bomba que usava 
uma combinação de vapor e de pressão atmosférica para bombear água 
das minas. Baseava-se no facto de o vapor exercer uma pressão, mas 
deixar um vácuo quando se condensa para formar água. Mais tarde, 
Thomas Newcomen construiu uma máquina que utilizava um conjunto 
de cilindro e êmbolo para transferir a energia para as bombas vulgares. 
Só então, a partir de 1769, James Watt desenhou a máquina a vapor que 
punha em acção a maquinaria industrial. 

Fotografia da máquina a vapor adquirida pela fábrica de Albino de Matos, 
j 20 Pereiras & Barros, Lda. 
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E por volta de 1835 que se começam a instalar em Portugal, e na 
indústria, as primeiras máquinas a vapor. Colocadas em quase todas as 
cidades e povoações do reino, devido fundamentalmente ao investimen
to particular, estas máquinas, que se concentravam sobretudo em Lisboa 
e no Porto, eram utilizadas na fundição de metais, na fiação, na moagem 
de cereais, no fabrico do papel e nas serrações de madeiras. 

São do operário Justino Seixal as seguintes palavras: 

Montaram esta fábrica e para a pôr capaz foram buscar má
quinas francesas; ainda existem algumas desmontadas na fábrica. O 
chariot, que era muito pesado, foi desmontado. Como não havia ener
gia para mover as máquinas, compraram em Inglaterra uma caldei
ra^2 que veio de barco até Leixões efoi depois puxada por seis juntas 
de bois possantes até Freamunde. Na Serra da Agrela, como subia 
muito, tiveram de arranjar mais bois para fazer a subida. Aquilo era 
um caminho de terra batida. Rodava nas suas quatro rodas e tinha 
uma parte giratória que facilitava nas curvas. As rodas foram depois 
retiradas. Ainda se vêem os apoios. Montaram-na. Depois de monta
da a máquina abriram uma vala no chão onde andava uma linha de 
eixo com diversos contra - movimentos que faziam o desdobramento; 
havia máquinas que requeriam mais velocidade e, para isso, havia 
umas contas que se faziam pondo um volante maior na entrada e um 
mais pequeno na saída, ou vice-versa, para dar mais ou menos ro
tações. Esteve montada assim muitos anos. Todas a máquinas eram 
movidas desta maneira. Tudo girava à volta daquela máquina, que 
tinha 130 cavalos. Como não havia luz existia uma ligação a um dí
namo, que produzia luz de 110 voltes, para os operários verem para 
trabalhar. Sem esta máquina não adiantava ter as outras máquinas; 
ela era a principal e fazia mover todas as máquinas da marcenaria: 
tupias, máquinas de desengrosso, chariot, serras de fita, plainas, tico-
tico, torno, furadores, esmeris, limadores de serra. 

62 Esta caldeira tem gravado o nome Robey & Co.Ltd. Segundo informações da 
APAC- Associação dos Amigos dos Caminhos de Ferro a fábrica Robey & Co. Ltd, 
foi fundada em 1854 por Robert Robey. Construía essencialmente vagões, cilindros e 
motores a vapor. Quanto às locomotivas aqui fabricadas existe pouca informação. j 2 J 
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Fotografia do "túnel" onde andava a linha de eixo que transmitia o movimento 
às máquinas. 

Tal como no resto do país, foi lento e tardio o aparecimento da má
quina a vapor no concelho de Paços de Ferreira. Muito poucas indústrias 
tinham o vapor como fonte de energia. São do presidente da Câmara 
Municipal D. José Maria Queiroz Lencastre as seguintes palavras dadas 
numa entrevista ao Comércio do Porto em 1929: 

Verificará a existência de três fábricas a vapor: uma de mobi
liário e moagem, em Freamunde (Albino Matos, Pereiras & Barros, 
Limitada), duas na vila, uma de torneiro para manufacturas de ca
nelas, bobines e outros utensílios para a indústria de tecelagem (Bar
bosa, Alves e Sousa, Limitada) uma de serração e moagem (Mattos e 
Bacelar).63 

A vulgarização no sector industrial das máquinas a vapor exigiu, 
em nome da segurança, que fossem tomadas algumas medidas para re
gular as condições do seu estabelecimento e funcionamento. A primeira 

122 63 O Comércio do Porto, 1929. 
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legislação data de 186264. Este decreto faz a classificação dos estabeleci
mentos em insalubres, incómodos e perigosos e considera as caldeiras 
como perigosas pela eventualidade de explosão e incómodas pelo fumo 
que libertam. Mais tarde, em 1922, é publicado o regulamento de higie
ne, salubridade e segurança nos estabelecimentos industriais, bem como 
o regulamento das indústrias insalubres, incómodas, perigosas ou tóxi
cas65. Achando-se compreendida na tabela anexa ao decreto-lei, a fábrica 
de Albino de Matos, Pereiras & Barros só vem a legalizar a sua situação 
seis anos mais tarde, em 1928, como refere o edital: 

Eu José dos Santos Salvador Viegas Engenheiro-Chefe da Ia 

Circunscrição Industrial; Faço saber que Albino de Matos, Pereiras 
& Barros, Lda pretende uma marcenaria mecânica e moagem de ce
reais em Freamunde, freguesia de Freamunde, concelho de Paços de 
Ferreira, Distrito do Porto, confrontando ao norte com a estrada dis
trital, sul com os herdeiros Manoel G. Pereira, nascente com António 
Fonseca, J. F. Moreira e C. Alves da Cruz. 

E como o referido estabelecimento industrial se acha compre
endido na tabela 1 anexa ao regulamento das indústrias insalubres, 
incómodas, perigosas ou tóxicas, aprovado pelo Decreto n° 8364, de 
25 de Agosto de 1922, sendo um estabelecimento de 2a classe com os 
inconvenientes de barulho e perigo de incêndio, são, por isso e em 
conformidade com as disposições do mesmo decreto, convidadas to
das as pessoas interessadas a apresentar, por escrito, na Ia Circuns
crição Industrial, com sede no Porto, Rua Sá da Bandeira, n° 142-2°, 
as suas reclamações contra a concessão da licença requerida, no prazo 
de 30 dias, contados da data da publicação deste Edital, podendo na 
mesma repartição ser examinados os desenhos e mais documentos 
juntos ao processo. 

Porto e Secretaria da Ia Circunscrição Industrial, 26 de Novem
bro de 1928. O Engenheiro-Chefe José dos Santos Salvador Viegas.66 

64 Carta de lei de 5 de Julho de 1862. 
65 Idem. 
66 In "O Pacense", 1928 723 
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Fotografia do certificado de 
prova do gerador de vapor. 

Para minimizar os perigos de explosão, as máquinas a vapor es
tavam sujeitas a uma inspecção que deveria ser requerida à Direcção 
Geral pelo proprietário de 5 em 5 anos. Ou então quando se procedesse 
a reparações ou alterações, no fim de mais um ano de paralisação de 
funcionamento, quando houvesse mudanças de instalação e, quando se 
procedesse à mudança de combustível. Caso não se cumprissem estas 
formalidades de segurança, a fábrica ficava sujeita a penalizações, que 
podiam ir, conforme os casos, de 1650$00 a 12000$00. 

Para atestar estas verificações, existia o certificado de prova do 
gerador de vapor, da Direcção Geral dos Combustíveis, Ministério da 
Economia. Neste certificado e no caso da fábrica de Albino de Matos, 
Pereiras & Barros podia-se 1er: Certificado de prova do gerador de vapor 
n° - 377; Timbre - 8Kg/cm2; Construtor - ROBEY & CO. LTD. ; Número 
de construção - 39385; Categoria - 2a; tipo - BC. ; Capacidade incluindo 
ebulidores - 2,5m3; Superfície de aquecimento - 21,5m2; Superfície de 
grelha - 0,95m2; Construtor - Inglês; Aferido em - 14/1/1971; Número 
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do certificado - 45; Entidade aferidora - I.P.CA.I. I a delegação; Com
bustível utilizado - lenha; Proprietário - Albino de Matos, Pereiras & 
Barros; Estabelecimento - serração e carpintaria; Rua ou local - Rua do 
Comércio; Freguesia - Freamunde; Concelho - Paços de Ferreira; Distri
to - Porto; Aprovada a instalação e gerador de vapor em - 13/01/1971; 
Direcção Geral de Combustíveis, O Engenheiro - Chefe da Delegação 
(assinatura elegível)67. 

A máquina a vapor na fábrica de Albino de Matos, Pereiras & 
Barros, ter-se-á abandonado parcialmente (ainda hoje é usada nas estu
fas) nos anos trinta, após a electrificação nacional,68 tendo-se adquirido 
motores eléctricos que se acoplaram às máquinas, tornando a produção 
mais económica e mais rentável. 

A maquinaria utilizada na fábrica de Albino de Matos, Pereiras & 
Barros, já centenária, foi adquirida em França, por intermédio da Fundi
ção de Fradelos de Diniz J. Praça & Filho. Moderna e operante na altura, 
é hoje considerada património industrial e memória dos freamunden-
ses. Preservá-la é preservar a história desta freguesia e deste concelho. 
E mais um elemento na herança que deve ser transmitida às futuras 
gerações, de forma a permitir relacionar-se o passado e o presente e ter 
a visão do futuro dentro do conceito de desenvolvimento sustentável. 
Apesar de uma grande maioria estar desmontada e inoperante, (referi-
mo-nos às máquinas e não às velhas e fieis ferramentas companheiras 

67 In "Arquivo Documental da Fábrica". 
68 Segundo o "Progresso de Paços de Ferreira", a iluminação pública a gás em 

Freamunde inaugurou-se no dia 13 de Julho de 1907. E segundo o mesmo jornal, 
foram os freamundenses que ofereceram à paróquia os lampiões necessários à ilumi
nação pública. A Câmara Municipal, que tinha oferecido um subsídio de 100$000 reis 
anuais para o gás, deu o dito por não dito, tendo sido os freamundenses a pagá-lo. 

Segundo informações do "Gabinete de Comunicação e Imagem" da EDP, a elec
trificação de Freamunde terá ocorrido no início da década de 30 (1931/1932), tendo 
sido inicialmente assumida por uma cooperativa de electrificação designada "Coope
rativa Eléctrica Freamundense". Este modelo foi vulgar na região, tendo-se verificado 
em vários concelhos, nomeadamente em Paredes, Lousada, Santo Tirso, Famalicão, 
etc. Posteriormente, por volta de 1965, a Câmara Municipal terá resgatado a referida 
cooperativa e assumido a responsabilidade pela distribuição eléctrica na freguesia. 

O primeiro posto de transformação (tipo torre, construído em alvenaria de gra
nito e dotado de ameias) ainda se encontra em exploração e situa-se no lugar de Vista 
Alegre. 1 25 
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para todo o sempre dos nossos marceneiros) serviu, com eficácia, todo 
um projecto de sucesso industrial. Referi-la-emos com dois objectivos: 
sensibilização para a preservação e descrição para compreensão da di
nâmica produtiva da fábrica. 

Salientaremos, num universo vasto de máquinas e ferramentas, 
aquelas que mais significado têm na produção de mobiliário e de acordo 
com o mestre marceneiro Justino Seixal. 

4.1. Ferramentas de Banco 
O marceneiro, tal como o carpinteiro, mostra no seu banco toda 

a destreza e manejo de um larguíssimo ferramental, ainda hoje usado, 
cuja mestria só se consegue com muitos anos de prática. 

O banco é construído em madeira sóbria. No tampo há um rebaixo 
que se chama caixa de banco ou cacifo, onde é colocada toda a ferramen
ta. Também existem uns furos de secção quadrada - as esperas - onde 
se encaixam barras de ferro, para encontro da obra a realizar, e no topo 
há uma prensa. 

4.2. Ferramentas para embutidos e talha 
Goivas 
Palhetes 
Formões 
Maço ou Maceta 
Bedames 
Serras 
Cochibi 

4.3. Ferramentas de cepo 
As ferramentas de cepo ou caixa são usadas para conseguir super

fícies perfeitas, quer sejam planas ou curvas. A esta operação chama-se 
aparelhar ou aplainar. 

São constituídas por uma caixa ou cepo de madeira onde está inse
rido um ferro, que actua como cortante. São usadas, devido à sua varie-
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dade, para múltiplos fins, para além de rasgos, fêmeas, realizar machos, 
formar molduras, etc. Entre os mais importantes salientamos: 

Garlopa 
Rebolo 
Desbastador 
Plaina 
Govete 
Cepo-macho 
Guilherme 
Gaipira 

4.4. Cortantes e furadores 
Estas ferramentas são as mais variadas. Servem para realizar uma 

multiplicidade de tarefas, das mais simples às mais complicadas. São 
constituídas por um cortante em aço com um cabo de madeira. Servem 
para fazer incisões, malhetes, samblagens, etc. Entre as mais frequentes 
salientamos as puas, verrugas, goivas. 

4.5. Instrumentos de traçar 
A obra é dimensionada pelo marceneiro, com auxílio do metro ou 

da fita métrica. A esta operação diz-se riscar ou plantear, ou seja, traçar a 
peça a executar. São utilizados vários instrumentos, entre eles as réguas, 
os esquadros, os compassos, os taleiros, a suta (esquadro de ângulos va
riáveis) e o graminho (estilete delgado). 

4.6. Máquinas 
As operações realizadas nestas máquinas (serrar, aparelhar, recor

tar, furar, desempenar, desengrossar) são feitas pelos denominados ma
quinistas. Estes têm como função preparar as madeiras para o marcenei
ro. Estas máquinas estavam ligadas à chamada "caldeira" por linhas de 
eixo, tambores e correias. As imagens seguintes identificam as máquinas 
essenciais numa fábrica de móveis. 
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CHARIOT 

Fonte: Egré, J. Guillet & Cie - Machines à Travailler le Bois. Fourchambault 
(Nièvre),1913. 

Estas máquinas servem para transformar os toros das árvores em 
tábuas de espessura variada, que depois são encasteladas para a seca
gem. 
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SERRA DE FITA 

Fotografia: Imagem de uma das antigas máquinas ainda ao serviço. 

Máquina destinada a recortes externos, rectos e curvos, composta 
de uma lâmina estreita, flexível, dentada e sem fim. 129 



A INDÚSTRIA DO MOBILIÁRIO ESCOIAR EM PAÇOS DE FERREIRA 

PLAINA 

L 
_ _ _ 

Fonte: Egré, J. Guillet & Cie - Machines à Travailler le Bois. Fourchambault 

(Nièvre),1913. 

Estas máquinas utilizam-se para endireitar as madeiras. Encon-
tram-se em todas as oficinas, graças ao trabalho que desempenham. 

130 
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DESENGROSSADEIRA 

Fonte: Egré, J. Guillet & Cie 
- Machines à Travailler le Bois. 
Fourchambault (Nièvre)/1913. 

As máquinas representadas são utilizadas para dimensionar a es
pessura e a largura de peças de madeira. 

737 
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TUPIA 

Fonte: Egré, J. Guillet & Cie - Machines à Travailler le Bois. Fourchambault 

(Nièvre),1913. 

Este modelo é vulgarmente usado nas carpintarias e marcenarias. A 
variedade de trabalhos que se podem executar nesta máquina, faz dela 
um dos utensílios mais apreciados pelos marceneiros e carpinteiros. 

A tupia é utilizada para fazer rebaixos, molduras, ranhuras, perfis, 
canais, etc. As ferramentas de corte utilizadas na tupia são as facas, os 
discos dentados e as lâminas circulares e dentadas. 
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TICO-TICO 

Fotografia de um Tico-Tico ainda em funcionamento. 

Esta serra utiliza-se para o corte interior de madeiras. A lâmina é 
fixada a duas pequenas corrediças animadas por um movimento alter
nativo de vai e vem. A mesa, inclinada à direita ou à esquerda, permite 
serrar com inclinação no sentido que se desejar. 

Esta serra compõe-se de duas partes: uma fixa ao solo e a outra fixa 
ao tecto, o que permite fazer contornos nas madeiras de todas as dimen
sões. 
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5. O Trabalho 

No início do século XX, Portugal era um país pobre, atrasado e dis
tante dos grandes centros da Europa. A maioria da população vivia no 
campo e da agricultura em condições de vida difíceis, o que levava mui
tos destes trabalhadores rurais a abandonar as terras e a procurar, nos 
centros urbanos, novas formas de sobrevivência e melhores condições 
de vida ou, então, a emigrar para os Estados Unidos, principalmente 
para o Brasil69. O facto de a língua ser comum e a ideia de que, no Brasil, 
se alcançava rapidamente fortuna, seduziam os portugueses70. 

Mas a cidade não era o sonho para uma vida melhor, nem a solu
ção para os seus problemas. Com condições de trabalho duríssimas e 
vivendo em alojamentos infra-humanos eram flagelados pela doença e 
pela miséria. 

69 Alexandre Herculano refere-se à emigração brasileira em meados de século 
XIX deste modo: 

"Pintam-lhes esses agentes o Brasil como o Eldorado, onde para achar ouro 
não há mais do que tocar naquelas praias abençoadas. Falam-lhes dos desmesura
dos salários que lá ganham os artistas, os caixeiros, os agricultores, mas não lhes 
dizem que a moeda em que esses salários são pagos tem muito pouco valor, ou por 
outra, que os géneros com ela comprados são de excessiva carestia. Este modo de 
proceder não é leal, nem generoso, e, ainda dizemos mais, não é útil ao Brasil. 

In HERCULANO, Alexandre - Opúsculos, A Emigração, 
Tomo IV, Sexta Edição, Lisboa: Livraria Bertrand, s/d. 

"Ó Brasil, terra de enganos 
Quantos lá vão enganados 
Tantos lá vão por três anos 
E lá ficam sepultados. 

Do Brasil, o fino ouro 
Da seda, o melhor setim. 
Das pedras, o diamante 
Das flores, o alecrim." 

In CORTESÃO, Jaime - O que o povo canta em 
Portugal. Lisboa: Livros Horizonte, 1980. 

70 Alguns enriqueciam e regressavam a Portugal, compravam um palacete e 
734 viviam ricamente. Eram os chamados "brasileiros". 
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Algumas das mais importantes reclamações dos trabalhadores 
prendiam-se com o horário de trabalho (eram frequentes os horários de 
12 a 14 horas), a segurança, a criação de tribunais próprios para tratar 
dos seus conflitos laborais, o descanso semanal. Sensível ao problema, o 
Estado começa a revelar algumas preocupações com a beneficência e a 
actuar em conformidade. Apesar da assistência estar também nas mãos 
da igreja, estavam conscientes que estes apoios eram insuficientes e que 
tinham de estabelecer as suas próprias redes de inter-ajuda, fossem ir
mandades, confrarias, associações de classe ou de socorros mútuos. Vi
savam criar condições de acesso à educação, assegurar protecção para a 
invalidez, velhice e desemprego. 

Nem todos os trabalhadores tinham condições económicas para 
pertencer a estas associações. Eram importantes no mundo do trabalho, 
mas insuficientes. Por volta de 1872, sob os ventos da Comuna de Paris 
e da Internacional Socialista, irrompe um vigoroso movimento operário, 
criticando a miséria em que vivem e a crise que a provoca. 

A criação do Partido Socialista (10/01/1875), a consolidação das 
associações de classe, fora do espírito meramente mutualista e de assis
tência, a proliferação da imprensa operária e socialista são alguns dos 
sinais da estruturação deste movimento que, apesar de algumas dificul
dades, chega a 1890 capaz de organizar uma forte agitação social, com 
greves e manifestações, protestando, de novo, contra o pauperismo da 
classe. A importância deste surto do movimento operário avalia-se pela 
legislação respeitante a problemas do trabalho que os governos fizeram 
sair por esta altura: legislação que regulava o trabalho das mulheres e 
das crianças (1890), legislação sobre segurança laboral (1893), criação de 
Tribunais Avindores71 para tratar conflitos laborais (1893), legalização 
das associações de classe e criação de bolsas de trabalho (1893). 

Durante o governo de João Franco foi promulgada muita legislação 
sobre matéria social, mas estas medidas quase não saíram do papel. A 

71 Tribunal dos Árbitros Avindores, considerado por alguns autores o primeiro 
Tribunal de Trabalho, foi criado por Bernardino Machado enquanto Ministro das 
Obras Públicas. In www.arqnet.pt/dicionario/machadobernardino.html 135 

http://www.arqnet.pt/dicionario/machadobernardino.html
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questão social continuava em aberto e era um problema que os governos 
teriam de resolver. Cada vez mais esclarecidos e mais organizados, os 
trabalhadores não podiam deixar de ser considerados e motivo de refle
xão governamental. 

Com o triunfo do republicanismo surgiu, para o mundo do traba
lho, uma nova esperança, já que o partido republicano não tinha deixado 
passar em branco os problemas laborais. Com o novo regime, logo em 
1910, é promulgado o decreto do Ministro Brito Camacho que estabelece 
o direito à greve. Em Janeiro de 1911, é decretado o descanso semanal 
obrigatório e logo em Maio a Lei de Assistência. Em Julho de 1913, era 
ministro das finanças Afonso Costa, é publicada a Lei n.° 83 que res
ponsabilizava e entidade patronal nos acidentes de trabalho. Antes da 
Guerra é criada em Lisboa uma Bolsa de Trabalho e, já durante a guerra 
em 1916, é criado o Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Em 
1918, durante o sidonismo, é lançado o projecto de construção de casas 
económicas72 com base na ideia de higienizar e moralizar. 

Terminada a Guerra, a conjuntura torna-se mais favorável para 
o mundo do trabalho e as questões sociais estão na ordem do dia. Os 
Estados passam a ter uma intervenção mais dinâmica na economia e na 
sociedade. Da Conferência de Paz nasce a Organização Internacional do 
Trabalho73 e Portugal, como signatário do Tratado de Versalhes no qua
dro do qual foi criada a OIT, figura entre os membros fundadores, mas 
não chegou a ratificar nenhuma das convenções74 adoptadas, relativas 
à protecção dos trabalhadores e aos propósitos desta organização que 
promove políticas sociais a nível internacional e procura consensos para 
promover o bem comum. Contudo, vão ser promulgados alguns decre
tos de legislação laboral. 

72 Decreto-lei número 4137 de 25 de Abril de 1918. 
73 A Organização Internacional do Trabalho (OIT), criada pelo Tratado de Paz 

em Versalhes, em Junho de 1919, é a agência mais antiga das Nações Unidas. Desde a 
sua origem, a OIT integrou representantes dos governos, das Organizações sindicais 
e das Organizações patronais. 

74 Até ao 25 de Abril de 1974 apenas serão ratificadas, pelo governo português, 
30 das 138 convenções adoptadas pela OIT. In http:/ /www.terravista.pt/meco/  
5531/textosl4html. 

http://www.terravista.pt/meco/
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Em 1919, a União Operária Nacional, que pretendia unir todos 
os trabalhadores e se achava em contacto com a internacional operá
ria, faz uma forte campanha pelas 8 horas de trabalho, o que vem a 
acontecer pelo decreto 5516 de 7 de Maio de 1919, onde fica estabele
cido as 8 horas de trabalho e a semana de 48 horas para a maioria dos 
trabalhadores e lojistas, e de 42 horas para os empregados bancários 
e de escritório. Este decreto permite, também, o descanso e estabelece 
multas para as entidades patronais que desrespeitem os horários fixa
dos, sendo a aplicação da lei controlada pelos inspectores de trabalho. 
Fora deste decreto ficavam os trabalhadores rurais e os trabalhadores 
domésticos. 

Durante o ministério de Domingos Pereira são publicados imensos 
decretos. De entre eles os seguros sociais obrigatórios na doença, nos 
acidentes de trabalho, na invalidez, na velhice e sobrevivência. É criado 
também o Instituto de Seguros Sociais de Previdência Geral. 

Este Instituto, criado pelo decreto 5640 de 1919, tinha a seu cargo a 
administração e fiscalização de todas as leis que regulavam o exercício 
dos seguros obrigatórios. 

Apesar destes decretos (publicados antes das eleições de 11 de 
Maio de 1919) pouco penalizarem o estado, já que eram os trabalhadores 
os únicos a contribuir para o seu financiamento, a instabilidade política, 
a crise económica e a pouca vontade dos governantes fizeram com que 
não passassem de meros projectos e nunca chegaram a entrar em execu
ção, quiçá um passo importante para a história do trabalho. 

Nos anos vinte, a República agoniza. A degradação das condições 
de vida, a intensificação dos movimentos grevistas que desgastam as es
truturas político-sociais, a crise económica, a insatisfação da Igreja, dos 
partidos conservadores, dos intelectuais e dos estratos das classes média 
e alta, criam o ambiente ideal para o golpe militar que se vem a realizar 
no dia 28 de Maio de 1926. Iniciado em Braga, põe termo à Primeira Re
pública e instaura uma ditadura militar (1926-1933). António Oliveira 
Salazar assume a pasta das Finanças no 4o Governo da Ditadura Militar 
(27 de Abril de 1928) e irá revelar-se a figura principal do Estado Novo, 
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durante as quatro décadas seguintes, dirigindo os destinos de Portugal 
como ditador. 

A Constituição de 1933 define o Estado Português como uma Re
pública unitária e corporativa. São de Jacques Georgel as seguintes pa
lavras: 

A ideia é antiga, conheceu tanto em Portugal como noutros 
países da Europa precedentes duradoiros: criadas no século XIV, as 
corporações persistiram até ao século XIX. Fernão Lopes, cronista, 
fala delas em 1383. Em Lisboa, as corporações elegiam vinte e quatro 
homens - dois por cada profissão - afim deformar a Casa dos Vinte 
e Quatro, que era o Conselho Corporativo. Confrarias, sociedades de 
socorros mútuos e de segurança social, as corporações lisboetas agru
pavam em meados do século XVI trinta e nove mil homens e onze 
mil mulheres pertencendo a duzentos e oitenta e quatro ofícios. Um 
século após a sua supressão (1834), Salazar pensa ressuscitá-las.75 

O corporativismo português, inspirado na ideologia nacionalista 
de Maurras76 e na Constituição fascista italiana, rejeita a luta de classes, 
considerando-a contrária aos interesses do Estado. Apresenta, assim, a 
doutrina corporativista como solução para os conflitos laborais. De acor
do com a Constituição, Incumbe ao Estado reconhecer as corporações morais 
e económicas e as associações ou organizações sindicais, e promover e auxiliar a 
sua formação77. Pouco tempo depois, o governo promulgou o Estatuto do 
Trabalho Nacional78 inspirado na Carta del Lavoro do fascismo italiano, 
que lançou as bases da organização corporativa, a ideia-força de solida
riedade entre a propriedade, capital e o trabalho. 

A inscrição nos sindicatos nacionais era obrigatória para todos os 
operários. Estes sindicatos estavam representados na Câmara Corpora
tiva e constituíam o elo de ligação entre os trabalhadores e o governo. 
Não tinham o direito de se associarem a organizações internacionais de 

75 In GEORGEL, Jacques - O Salazarismo. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1985. 
76 Pensador e escritor francês (1868/1952). 
77 MIRANDA, Jorge - As Constituições Portuguesas Lisboa: Livraria Petrony, 1974. 
78 Decreto-lei n° 23048, de 23 de Setembro de 1933. 
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trabalho, nem tão pouco a fazer grave. Do mesmo modo, os grémios 
tinham de agir em conformidade com os interesses do estado e não po
diam recorrer ao Lock-Out79. 

O sistema corporativo favoreceu a estabilização da vida económica 
nacional, colocando-a na total dependência do Estado e favoreceu a con
solidação das suas estruturas políticas. As organizações de trabalhado
res tornaram-se instrumentos da política governamental que controlava 
todos os contratos de trabalho. As coisas não vão melhorar até ao 25 de 
Abril de 1974, quando o MF A, com apoio das principais unidades mili
tares, inicia em Lisboa a revolução, que traria a Portugal a democracia e 
a liberdade. 

O trabalho na fábrica de Albino de Matos, Pereiras & Barros, Lda. 
espelhava a situação que em Portugal se vivia. As condições de trabalho 
eram duras, a jornada diária ia para além das 8 horas regulamentadas80 

(o horário legal continuava a ser ignorado pela maioria do patronato, 
principalmente fora dos grandes centros urbanos), os salários eram 
baixos, o sistema de previdência social ou não existia, ou era muito defi
ciente e havia uma forte componente de trabalho muito jovem. 

São do marceneiro Carlos Correia as seguintes palavras: 
Nós trabalhávamos a qualquer hora; às vezes aparecia lá um 

papelinho a dizer: amanhã entra-se às 4 horas da manhã. Isto quando 
havia muito que fazer. Nunca pagou um tostão por isso. 

Relata, ainda, as condições de trabalho difíceis, a filha do marce
neiro senhor Correia: 

Quando meu pai trabalhava na casa das máquinas, tinha de fa
zer serão para preparar a madeira para os marceneiros. Outras vezes 
levantava-se às três ou quatro da manhã. 

79 Decreto-lei n° 23870, de 18 de Maio de 1933. Só viria a ser revogado em Agosto 
de 1974. 

80 Decreto-lei n° 26917 de 24 de Agosto de 1936. Art° Io O período de trabalho diário 
do pessoal dos estabelecimentos comerciais e industriais não pode ser superior a oito horas, sal
vo nos casos expressamente designados na lei. In CASTRO, Hernâni de Carvalho Morais; 
RESENDE, Pedro Luis de - Legislação do Trabalho para o Comércio e Indústria, Porto, 
Editora A Portuense, 1957. ] 39 
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Acordados às 7 horas da manhã pelo canudo81 da caldeira, os traba
lhadores já tinham de estar no seu posto de trabalho quando ele voltava a 
tocar às 8 horas. O rigor e a disciplina eram evidentes, sobretudo durante 
a administração do padre Castro. Como refere ainda António Correia: 

Quando tocasse o canudo e não estivéssemos lá dentro junto ao 
banco podíamos perder meio-dia. 

Em ambientes de trabalho inadequados, sujeitos a grandes esfor
ços, os trabalhadores sentiam, no seu dia a dia, o cansaço do trabalho. 

Assim, denuncia as dificuldades o nosso entrevistado Justino Seixal: 
A maior parte das coisas era feita à força do homem e era preciso 

mais mão e mais técnica (...). Afazer carteiras estávamos ali com um 
malho de sete quilos todo o dia a malhar. Quando eu entrei para a 
fábrica, no dia 30 de Março de 1949, tinha vindo o primeiro aparelho 
de soldar. Aquilo foi um Deus que me apareceu, para não haver tanto 
sacrifício a trabalhar no duro. 

Corrobora esta opinião o marceneiro Carlos Correia: 
Um trabalho esforçadíssimo, poucas máquinas. A noite chegá

vamos a casa mortos de cansaço. 

Os queixumes, ouvidos aos trabalhadores da fábrica, quanto aos 
salários e condições de vida eram idênticos aos dos restantes trabalha
dores do país, embora houvesse alguma especificidade, fruto de deter
minado carácter e de alguma prepotência. 

Assim, afirmam os trabalhadores Carlos Correia e Justino Seixal: 
Um dia, quando veio o sindicato, chegaram afazer greve; sen

tar am-se nos bancos e deixaram de trabalhar. Queriam um aumento 

m A freguesia acordava para o trabalho com o canudo da Fábrica Grande. Era o 
levantar da população que aprendera a orientar a sua vida pelos seus toques. Todos 
os dias às 7 horas da manhã, lá estava ele a dizer que mais um dia começava e que 
era preciso pôr-se a pé. Foi durante muitos anos o regulador do tempo de trabalho da 
freguesia. Dos campos às fábricas, a vida foi, durante muitos anos, orientada pelos 

740 seus toques. 
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pois não se ganhava dinheiro nenhum. Eu ganhava, em 1938, mais 
ou menos 14 escudos por dia. 

O pá, se vierem os fiscais, tu dizes que já gozaste 15 dias de 
férias e que já recebeste (...). Nós ganhávamos sempre menos do que o 
salário de lei. Os mais credenciados ainda ganhavam mais ou menos. 
No tempo do padre Castro, havia uma técnica que eu e todos detestá
vamos; sempre que surgia uma lei que dava aumentos, mais regalias, 
já sabíamos que, passado pouco tempo, uns quantos operários eram 
mandados embora. Lá vinha um papel: 

- Por falta de trabalho e até segunda ordem, aquele, aquele e 
aquele, ficam suspensos. Mandavam embora 5 ou 6, mas iam embora 
no sábado e na segunda-feira podiam vir trabalhar todos de novo. 
Sabe porquê? Porque assim o padre intimidava e como não havia 
muito para onde ir... Aqueles não podiam pedir nada e os que fica
vam também nada pediam. Naquele tempo ganhava-se 12, 14 e 18 
escudos por dia. 

E ainda o senhor Américo: 
Noutras ocasiões, eles vinham [sindicato] e perguntavam-nos 

se tínhamos recebido as férias; iam para o escritório observar o pa
gamento, que nessas ocasiões era o de lei, mas cá em baixo estava o 
Barros ou outro para devolvermos o que tínhamos recebido a mais; já 
não o levávamos para a oficinal Ficava logo ali! 

Como refere Fernando Rosas: 
Num país em que a indústria repousava estruturalmente na 

manutenção de baixos salários, é fácil supor por onde andariam as 
condições de vida e de trabalho do operariado e suas famílias (...). 
Em 1934, o salário real voltara aos níveis de 1930. O salário médio 
industrial rondaria, neste ano, os 11$76. Como sobreviver?82 

82 In ROSAS, Fernando - O Estado Novo. " História de Portugal," dir. de José 
Mattoso, vol VII, Círculo de Leitores, 1994, p. 94. ; 4 ; 



A INDUSTRIA DO MOBILIÁRIO ESCOLAR EM PAÇOS DE FERREIRA 

E ainda referindo-se à região norte do país: 
Nelas predominava aquilo que se poderia designar "semipro-

letariado industrial. O operário industrial que é simultaneamente 
um pequeno camponês, buscando no autoconsumo que a pequena 
parcela própria ou arrendada lhe faculta o complemento para o sa
lário, em si mesmo insusceptível de assegurar a reprodução da força 
de trabalho.83 

Na agricultura ou no pequeno artesanato, os operários da fábrica 
de Albino de Matos, Pereiras & Barros, Lda. tinham de procurar um 
suplemento para os seus baixos salários. Como refere o marceneiro Al
berto Matos: 

Depois de arrear, ia trabalhar para tamanqueiro; ganhava pou
co na fábrica. 

A participação das mulheres nesta indústria era insignificante. As 
poucas que havia, as carreteiras, eram contratadas a jornal. 

Já quanto à prematura inserção dos jovens na fábrica, esta visa
va, num mundo de dificuldades, um complemento à renda familiar 
e a afirmação da sua autonomia. No entanto, pensamos que o mais 
importante seria facultar-lhes mais uma nova etapa na sua vida, em 
busca de uma profissão que lhes permitisse a garantia de um emprego 
futuro. 

Foi a primeira fábrica de móveis a laborar em Freamunde, Pa
ços de Ferreira, nos anos vinte. A fábrica de Albino de Matos, Perei
ras & Barros, Lda. era o sorvedouro de todos aqueles que saíam da 
escola ou que lá nunca tinham entrado e que procuravam uma "arte", 
ou ainda daqueles que vinham em busca de emprego. Refere Justino 
Seixal: 

Vir para a Fábrica Grande de Freamunde era um privilégio. 
Olhe que vinham muitos empregados de fora. 

Idem, pag. 91. 



A FÁBRICA DE AEBINO DE MATOS, PEREIRAS & BARROS EDA. 

Vindos de todos os lados, os mais jovens, iniciavam ali uma activi
dade que depois lhes garantiria a sobrevivência num Portugal de vida 
difícil, como conta D. Rosa, filha do mestre marceneiro Correia: 

(...) era mestre serralheiro o senhor Felgueiras, chefe de secção 
na fábrica. Por vezes, eram solicitados os seus serviços para consertar 
isto ou aquilo. Um dia a senhora Dona Maria Nunes pediu ao senhor 
Felgueiras que lhe fosse a casa arranjar uma bomba de tirar água. 
Como ele não podia, disse ao meu irmão, que trabalhava com ele, para 
o fazer. O meu irmão chegou lá e viu que o problema se resolvia com 
um pouco de óleo que faltava. Chegado junto ao mestre Felgueiras 
disse-lhe o que tinha feito e como solucionou, de uma forma simples, 
o problema. Ele respondeu: tu depois vais comer do óleo que lá botas
te. Queria ele dizer que depois elas não o chamavam tantas vezes. 

A Fábrica Grande, como era conhecida, oferecia um leque de profissões 
que noutro sítio não existia: serralheiros, marceneiros, estofadores, fundido
res, maquinistas, motoristas, cocheiros, vidraceiros, carvoeiros, colchoeiros, 
fogueiros, cozinheiros, camareiros, electricistas, latoeiros, ferreiros, molei
ros, polidores, pintores, pedreiros, carpinteiros, entalhadores e um sem nú
mero de outras actividades, como afirma o sócio gerente Alberto Barros: 

Esta fábrica só precisava de matéria-prima para laborar. 

Num concelho predominantemente agrícola, a maioria dos traba
lhadores era constituída por gente não qualificada e semi-analfabeta. 
O trabalho assentava na habilidade manual, na compleição física e na 
longa aprendizagem da arte, selectivamente transmitida pelo mestre. A 
fábrica de Albino de Matos, Pereiras & Barros, Lda. servia como escola 
de artes e ofícios, onde cedo se começava a aprender um mester que se
ria o garante para a vida futura. Diz ainda Alberto Matos: 

A aprendizagem fazia-se vendo os mestres a trabalhar. Por vezes 
mandavam fazer umas brincadeiras, como caixas ou outros objectos 
simples e, lentamente, lá se ia aprendendo. Havia aqueles, mais esper
tos, que aprendiam melhor. Outros tinham mais dificuldades. Pratica-
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mente aprendia-se aqui" (...). "Mas depois como queriam ganhar mais 
dinheiro viravam-se para outras fábricas novas que começavam a surgir 
na altura. Algumas delas fundadas por trabalhadores daqui.84 

Como refere também o serralheiro Justino Seixal: 
Repare que queríamos uma secção de estofos (...) naquele tempo 

eram precisas umas mãos e uma engenharia que só visto. (...) Então 
ele trouxe um senhor, nunca mais me esqueci do nome dele, o senhor 
Rentes, que foi buscar ao Porto; esse senhor foi o impulsionador da 
nova técnica. (...) Ora o que aconteceu é que ele veio e ensinou outros, 
usava-se muito este processo. 

Fez o mesmo com a espelhagem. (...) Chamavam, os técnicos e a 
formação era feita assim (...). Claro que tinha de ser escolhido o moço 
que tivesse jeito (...). Passado algum tempo, quando o padre Castro 
via que já tinha pessoas que podiam garantir o serviço, começava a 
cortar-lhes aqui e ali e eles acabavam por ir embora.(...). Aliás, isto 
aqui foi uma escola. Daqui é que saíam os empregados para Rebordo
sa, Lordelo, Paços de Ferreira, Vizela. 

E ainda o senhor Américo, operário marceneiro: 
O mestre era responsável pelos homens da sua secção, corrigia-

-os nisto e naquilo e ensinava a arte (...). Não tínhamos dificuldade 
nenhuma em arranjar colocação. 

Não podia ser mais compensador este modelo de escola, quando em 
1935 o Grão-mestre da Ordem Portuguesa escolheu o operário António 
de Sousa para ser condecorado com o grau de cavaleiro da Ordem de 
Mérito Agrícola e Industrial85: 

República Portuguesa. Grão-Mestre da Ordem Portuguesa con
fere a António de Sousa, marceneiro em Paços de Ferreira, o grau de 
84 Caso da fábrica de mobiliário escolar de António Ferreira Moreira e da fábrica 

de José Leal, fundadas nos anos trinta. 
85 Em 4 de Junho de 1896, D. Carlos instituiu a Ordem de Mérito Agrícola e Indus-

7 44 trial, destinada a galardoar os serviços prestados à agricultura e indústria nacional. 
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cavaleiro da Ordem de Mérito Agrícola e industrial (classe de Mérito 
Industrial). Nos termos de regulamento da mesma ordem são-lhe conce
didas as honras e o direito ao uso das insígnias que lhe correspondem. 

Dada em Lisboa e Paços do Governo da República aos 11 de Julho 
de 1935. 

Num artigo de O Comércio do Porto pode-se 1er: 
Intensamente impressionado por tão modelar Padrão de Traba

lho, de tão poderosa utilidade, que não hesito em classificar de bene-
merente, dada a aplicação da sua actividade ter contribuído intensa
mente, vai em trinta anos de exercício, na maior propaganda e mais 
prática divulgação do ensino, que pude percorrer as suas oficinas e 
instalações.86 

A produção na fábrica de Albino de Matos, Pereiras & Barros, Lda., 
assentava numa boa administração, no labor e na boa solidariedade de 
toda uma classe de operários que segundo o Comércio do Porto seriam 
cerca de duzentos: 

A sua importante fábrica de móveis, a vapor, dá trabalho diário 
a 200 e tantos operários.87 

Também, segundo o sócio gerente Alberto Barros, a fábrica teria 
nos anos cinquenta cerca de 450/500 operários. 

E ainda o marceneiro Sr. Américo, referindo-se ao mesmo período 
afirmava: 

Olhe que (a fábrica) chegou a ter cerca de 400 operários, nem 
imagina na hora do meio-dia aquelas chulipas88 a baterem nos para
lelos do pavimento, era lindo, parecia uma festa. 

86 In O Comércio do Porto, quarta-feira, 27 de Março de 1929. 
87 Idem. 
88 Calçado de madeira feito na fábrica de qualquer tábua que cortavam seguin

do o contorno do pé, e à qual aplicavam uma tira de couro. Também ouvimos pro
nunciar chipas, sulipas e chuletas. ; 45 
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Apesar destes números serem bastante díspares, pudemos consta
tar que a fábrica tinha, entre 1927 e 1938, cerca de 227 operários oriundos 
do concelho e dos concelhos vizinhos. A maioria residia nas freguesias 
de Freamunde e Figueiró e eram bastante jovens e solteiros. 

A partir dos anos 60 e 70 começa a diminuir o número de ope
rários. O surto migratório para França89 não nos parece, salvo casos 
pontuais, ser uma razão forte para esta diminuição. Também sabemos 
que a maioria dos trabalhadores mobilizados para a guerra colonial, 
dificilmente ingressava no seu posto de trabalho quando terminava a 
sua comissão. Quiçá, a procura de melhores condições de trabalho e 
melhores salários noutras empresas, que neste período, especialmente 
nos primeiros anos da década de 70, começavam a surgir e a desenvol-
ver-se por toda a região, aliada a uma administração mais debilitada e 
ineficaz e menos arrojada em termos de programação de futuro são, a 
nosso ver, as razões mais importantes para o abandono desta fãbrica-es-
cola formadora de uma mão-de-obra qualificada e muito pretendida no 
mercado de trabalho. 

89 Nos primeiros anos da década de 60, a emigração portuguesa, que tradicio
nalmente se dirigia para o Brasil, Estados Unidos, Canadá, Africa do Sul e Colónias 
Portuguesas de Africa (sobretudo Angola e Moçambique), passa a encaminhar-se de 
preferência para a Europa, muito especialmente para França. A emigração para este 
país aumenta ao longo de toda a década de 60, decai no início de 1970, mas retoma a 
tendência de crescimento a partir de 1973. 

Para a Alemanha, Bélgica, Luxemburgo e Holanda continua, também, a au
mentar, permanecendo, contudo, a níveis inferiores à que se dirige para a França. Os 
altos salários praticados nos países do Mercado Comum atraem, de cada vez mais, 
um maior número de portugueses de todos os sectores da economia nacional. O nú
mero de emigrantes que, anualmente, saem de Portugal atinge volumes muito altos, 
anteriormente desconhecidos. A partir de meados da década de 60, o saldo migrató
rio anual ultrapassa largamente o saldo fisiológico, o que quer dizer que a população 
decresce em termos absolutos, reflectindo-se profundamente na estrutura demográ
fica. O decréscimo demográfico e o envelhecimento da população são uma realidade 
agora em Portugal. Também a economia sofreu transformações significativas em con
sequência da emigração. Com as remessas dos emigrantes reanimou-se a indústria 
e o comércio, os salários aumentaram pela diminuição da oferta de mão-de-obra, as 
dificuldades da balança comercial são ultrapassadas com ajuda das receitas do turis
mo de massas que surge por esta altura coincidindo com este fluxo migratório 

In GASPAR, lorge - Portugal em Mapas e Números. Lisboa: Livros horizonte, 1979. 
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Assim refere o operário Sr. Américo: 
Não tínhamos dificuldade nenhuma em arranjar nova colo

cação. Em Paços, Lordelo, Sobrosa ou Arreigada. Quando saí fui 
ganhar para o Russo mais do dobro. Saí eu e o Zeca Rabão. De 26 
5000$00 passei a 61 000$00 por mês. 

Hoje, a fábrica de Albino Matos, Pereiras & Barros Lda. tem no seu 
efectivo cerca de 56 operários, distribuídos principalmente pela serralha
ria e marcenaria. Todas as outras secções se tornaram obsoletas e pouco 
rentáveis, recorrendo a outras empresas, nomeadamente estrangeiras, 
para satisfazer as suas necessidades. 

147 
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I D A D E S 

Idade dos operários entre 1927 e 1938. 
Fonte: Arquivo documental da fábrica - Registo de Pessoal. 

Casados Solteiros Viúvos 

148 
Estado civil dos operários. 

Fonte: Arquivo documental da fábrica - Registo do Pessoal. 
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P R O F I S S Ã O 

Distribuição dos operários por profissão. 
Fonte: Arquivo documental da fábrica - Registo do Pessoal. 
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Origem residencial dos operários. 
Fonte: Arquivo documental da fábrica. 149 
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Fotografia da secção de serralharia actual. 

150 Fotografia da secção de marcenaria actual. 



LBINO DE MATOS^ PE 
I H H ■ SKB vwí

*^ *£* * 

Fotografia tirada, cerca de 1932, a operários da fábrica. 
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6. A s M a d e i r a s 

As singulares propriedades físicas, químicas e mecânicas da ma
deira tornaram-na, desde o aparecimento do homem até aos nossos dias, 
de emprego obrigatório em diferentes campos. A imaginação do homem 
sempre soube tirar dela proveito para a execução de inúmeros objectos 
e produtos. 

Natural, simples e confortável, a madeira é um material intempo
ral, adequando-se a todo o tipo de trabalhos de carpintaria e marcenaria 
pela sua resistência, durabilidade e beleza. 

O móvel escolar construído em madeira, ou madeira e ferro, era 
concebido, não só com as possíveis normas ergonómicas, mas também 
resistente e durável. 

Existem madeiras com características diferentes, que são utilizadas 
em conformidade com essas características. Da cor clara à cor escura, da 
muito dura à macia, uma quantidade difícil de classificar. 

"Só com o fogo... Só assim", lê-se na capa do catálogo 
Fonte: Fábrica de Paredes (Fábrica de Mobiliário e Material Escolar) - Catálogo de 

J52 Mobiliário e Material Escolar s/d. 
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Em Portugal há três grandes áreas florestais, cuja madeira é apro
veitada para a marcenaria. Na primeira domina o pinheiro bravo, que 
ocupa todo o oeste atlântico, limitado a norte pelo rio Minho e a sul pelo 
Sado, prolongando-se para o interior pela vertente ocidental da cadeia 
montanhosa do centro do país até à altitude de 1100m. Na segunda área 
dominam as árvores de folha caduca, tais como o carvalho e castanhei
ro, que se encontram nas serras altas do Minho, Trás-os-Montes e Bei
ras interiores. A terceira área é dominada pelo sobreiro e a azinheira, e 
estende-se pelo sul do país, Alentejo e um pouco pelo sudeste da Beira 
Baixa. Hoje ganha progressiva importância o eucalipto, que vemos dis
seminado já por vastas zonas do país, sobretudo para uso nas empresas 
de celulose. 

6.1. Algumas madeiras, nacionais e estrangeiras, 
usadas na marcenaria 

6.1.1. Madeiras nacionais: 

Pinho Bravo - Pinus pinaster Aiton, Coniferae 
É uma das árvores mais comuns em Portugal. A madeira é dura, 

muito resinosa, de cor branco-amarelado, com veios encarniçados. Exala 
um odor a resina e é muito resistente às intempéries. Quando a madeira 
é de boa qualidade destina-se ao fabrico de móveis. 

Cerejeira - Prunus serrulata Lind, Rosaceae 
Madeira de cor castanho-clara e bastante dura. Deixa-se polir fa

cilmente e admite bem as velaturas. Apresenta listrados rectilíneos. É 
utilizada principalmente para o fabrico de móveis. 

Castanheiro - Castanea sativa Mill, Fagaceae 
Madeira de cor ocre avermelhado, apresenta uma estrutura de fi

bras grossas. Forte e elástica, alcança o seu pleno desenvolvimento aos 
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oitenta ou cem anos. É muito parecida com o mogno, embora seja tra
balhada com mais facilidade. Dura muito em contacto com a água, mas 
é sensível com o ar. É usado no fabrico de móveis e na marcenaria em 
geral pela sua boa qualidade. 

Freixo - Fraxinus Excelsior Linn, Oleaceae 
Madeira de cor amarelada listada de branco, com veios muito vis

tosos e rectilíneos. Densa e dura, só se conserva em meios secos e é habi
tualmente usada em móveis e objectos curvilíneos. 

Plátano - Platanus sp, Platanaceae 
Madeira dura e pesada, de aspecto semelhante à faia, mas de cor 

mais escura. É fácil de tornear e utiliza-se na marcenaria como folha. 

Nogueira - Juglans regia Linn, Juglandaceae 
A madeira de nogueira é considerada uma das mais valiosas que 

existem entre nós. Tem uma dureza comparável à do carvalho, mas 
fácil de trabalhar. É muito apreciada pelos tons vivos, cores quentes 
e textura suave. É utilizada no fabrico de móveis e no revestimento 
interno de habitações, sendo também muito usada nos trabalhos de 
talha. 

Carvalho - Quercus sp. Fagaceae 
A madeira tem uma cor parda amarelada, sendo muito dura e resis

tente. Usa-se na confecção de móveis de qualidade. 

6.1.2. Madeiras estrangeiras: 

Faia - Fagus sylvatica W.Greuter & Burdet ,Fagaceae 
É uma madeira de cor castanho-amarelada, com veios escuros. 

Pesada, dura e resistente ao corte, é usada principalmente em móveis 
sujeitos a muito uso, como é o caso das carteiras escolares. 
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Mogno - Swietenia mahagoni Lam, Meliaceae 
E uma madeira de cor avermelhada, de fraca resistência ao corte. E 

muito usada no fabrico de móveis, lambris90, caixilhos e outros. 

Freijó - Cordia goeldiana Huber, Boraginaceae 
É uma madeira de cor pardo-amarelada, medianamente pesada e 

pouco resistente ao corte. E usada na indústria da marcenaria, principal
mente nos torneados e lambris. Por vezes é utilizada como substituto do 
Mogno. 

O pinho, o mogno, a cerejeira e a faia são as mais usadas no mobili
ário escolar, sendo as outras usadas, com mais frequência, no mobiliário 
comum; a estas ainda se podem juntar alguns derivados de madeira 
como o contraplacado, o MDF, o folheado e o aglomerado 

6.1.3. Contraplacado, MDF, Folheado e Aglomerado 

O contraplacado é formado por madeira prensada, constituída 
por pequenos bocados de madeira colados, é resistente e barato, mas 
pouco durável. O MDF é um tipo de aglomerado de partículas, macio, 
resistente, fácil de cortar e de modelar. Usa-se, entre outros, em por
tas interiores e painéis. O folheado é constituído por uma fina camada 
de madeira, colada a uma base de madeira aglomerada. O aglomerado, 
conhecido pelo nome de platex, é produzido sobrepondo e prensando 
várias camadas de desperdícios industriais ou florestais misturados 
com resinas sintéticas. E um material pouco resistente, utilizado para 
alguns revestimentos. 

O uso destes derivados da madeira permite uma utilização mais 
racional e adequada da floresta, evitando a desflorestação e os prejuízos 
que esta causa ao ambiente. Estes não se resumem ao enfraquecimento 

« Revestimento de parede ou de tecto, constituído por painéis de madeira 
apresentando molduras, esculturas, douramentos ou pinturas. Também existem de 
mármore ou estuque. 755 
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da relação simbiótica entre vida animal e vegetal, mas também ao aque
cimento global do planeta e à diminuição da biodiversidade. A verdade 
destes factos e os possíveis reflexos nas gerações vindouras fez com que 
a questão ambiental atravessasse fronteiras criando uma total unani
midade em torno da necessidade de defendermos o nosso planeta das 
agressões a que está sujeito no dia a dia. 
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2. Entrevis tas 

2.1. Alfredo de Matos, operário reformado - 89 anos 

Nasci em 1915 e andei na escola particular. Foi um padrinho meu 
que me pagou, eram 15 tostões por mês. A minha falecida mãe não po
dia, andava a servir e então fui para a escola e andei até à quarta classe e 
depois não fiz exame, porque nessa altura ajudava à missa e, entretanto, 
uma tia minha que estava no Porto quis levar-me para lá para caixeiro 
e por lá fiquei cerca de três anos e aconteceu o seguinte: eu um dia fui 
comprar um tabaco e saltei do eléctrico e caí. Ela deu-me uma coça com 
um cinto. Doeu-me e eu disse: alto que isto doeu-me! Escrevi à minha 
mãe para ela me escrever a dizer que precisava de mim. Vim embora 
para Freamunde tinha 14 anos. 

Depois andei a tamanqueiro até aos 24 anos. Um trabalho terrível, 
tau, tau, tau, ali a pregar, pregar, pregar as tachas e ganhava-se uma 
ridicularia. Davam-me 4 tostões por cada par de tamancos que fizesse. 
Infelizmente naquele tempo era assim, trabalhava, trabalhava e o di
nheiro não chegava. A tamancaria não desenvolvia muito e então eles 
agarraram e houve um aumento nos tamancos, veja lá, um aumento de 
tostão ou meio tostão e eles então resolveram fechar as oficinas todas. 
Ora isto foi antes de eu ir para a fábrica, foi entre, entre, eu tinha 24 anos, 
foi antes para aí dois anos ou três, eu tinha aí 22 anos. Eles fecharam 
aquilo, todos os tamanqueiros, todos eles fecharam. Só davam que fazer 
à família e os outros vinham para a rua; foi quando eu fui para a fábrica. 
Pedi, falei com o padre Castro e meteu-me na pintura. E entrei em 39 e 
lá estive durante 42 anos com um pintor da Longra que era um grande 
artista, pintava aquilo muito bem pintado. Havia a moagem, havia sim 
senhor, moíam milho e os empregados da casa punham lá o nome, havia 
fome, não havia muito que comer, havia lá uma lista e a gente estava 
sempre a ver quando chegava o nome da gente. Iam cortando, cortando, 
é claro ele comprava o milho e moía lá e nós todos tínhamos meia rasi-
nha de milho que pagávamos, mas o que nós queríamos era que ele nos 
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arranjasse. Havia lá uma cantina, comia lá muita gente, os de fora, servia 
bem, muitos empregados, cheio por todo o lado, mais de 600. 

Naquele tempo usavam-se chipas e todos por lá, estrada fora, pa
reciam castanholas. A saída era marcada pelo apito do canudo; tocava 
para chamada às sete horas da manhã, oito menos cinco dava o sinal e 
às oito começávamos a trabalhar; às doze tocava para almoçar e à uma 
menos cinco entrávamos e começávamos à uma a trabalhar, às seis ho
ras davam o sinal para sair. Trabalhávamos doze dias e recebíamos dez, 
era aquela conta, não sei como era aquilo. Recebíamos ao mês uns a 15 
outros a 30. Não podíamos reclamar, queríamos trabalhar. Chegou a ha
ver listas aos cinquenta de vir embora. Mas quem me dera nesse tempo! 
Sabe, a gente passou bocados duros! Depois de andar na fábrica e depois 
de arrear, a ir trabalhar para tamanqueiro; ganhava pouco na fábrica, 
3,75 e depois passou para 4,5; era uma ridicularia, olha eu até tenho lá os 
papéis em casa. Naquela altura toda a gente andava de socos, chancas 
ou chipas. Até para o Inverno, as chancas eram uma categoria! Eu che
guei a fazer muitas. 

2.2. José Maria Taipa 

Como sabe, antigamente a maior parte das pessoas não tinham 
posses para por os filhos a estudar, caso do meu pai que era tamanquei
ro. Eu nasci em 1924, fiz a quarta classe e nessa altura a "indústria" base 
em Freamunde era a tamancaria. Naquele tempo as tamancarias eram 
porta sim, porta não. Era uma "indústria" muito pobre, uma indústria 
de época. Os tamancos só se vendiam no Inverno e se este fosse seco 
pouco se vendia. Vendíamos para todo o lado, mas mais para o interior, 
Trás-os-Montes e Beiras. Penso que a tamancaria não tem nada a ver 
com a marcenaria. A tamancaria tinha os pauzeiros, que faziam os paus 
para os tamancos com uma enxó e formão. Havia as chipas, mas essas 
eram feitas nas fábricas. Aqui em Freamunde havia muitos tamanquei-
ros, para aí uma dúzia ou dúzia e meia. Os operários que trabalhavam 
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nas tamancarias viviam numa situação muito complicada. A maior par
te dos tamanqueiros eram músicos, com muitos filhos. Quando se saía 
da escola ia-se aprender uma arte. 

Em 1944, surgiram as ligaduras. E como é que surgiram? Coisa 
muito simples. Antigamente havia duas farmácias, uma era do senhor 
José Maria Matos e outra do senhor Barros e quando as pessoas tinham 
qualquer problema iam à farmácia; era lá que se faziam os curativos e 
um dia não havia ligaduras e o Luís Teles disse: eu resolvo já o proble
ma. Foi ao Artur Ribeiro, comprou um bocado de tecido, enrolou-o e fez 
as ligaduras. Ali nasceu a inspiração. Comprou uns teares e começou a 
fazer tecido. 

Freamunde foi sempre uma terra muito bairrista, havia muita 
união. O Henrique Felgueiras era ferroviário e veio para a fábrica Albino 
de Matos. Se formos ver a história daquela firma, vemos que era um co
losso! Era, talvez, das maiores indústrias do distrito do Porto. Olhe que 
na serralharia até faziam mesas de operações; os operários eram princi
palmente da Longra. Naquela fábrica havia de tudo e tinha cerca de 300 
operários. Compraram uma serração em Paredes que fornecia a madeira 
para esta aqui e servia, também, como depósito de mobílias prontas a 
embarcar no comboio. Naquela fábrica, o Padre Castro mandava tudo. 
Era irmão do Dr. Acácio, que era médico mas nunca exerceu. O padre 
Castro era de Sobrosa e exercia o sacerdócio em Casais e Nespereira e 
foi professor de matemática no colégio de Ermesinde. Era um indivíduo 
com uma visão extraordinária, fantástica e um grande humorista; nem 
queira saber, cativava as pessoas e era muito frontal. Era amigo e fez bem 
a muita gente... Dizia: - Dentro da fábrica o que vier da "viúva" [fábrica] 
é tudo pago. As pessoas diante dele sentiam-se pequeninas. Era um ne
gociante. E ele dizia que era preciso ter um bocadinho de ladrão, senão, 
não se ia a lado nenhum. Por isso, era muitas vezes acusado e criticado, 
penso que por inveja. Extremamente inteligente e esperto. Tinha uma 
visão fantástica. Ele morreu com 55 anos e à frente da fábrica deveria ter 
estado uns 20 ou 30 anos. Olhe que ele dava lá uma disciplina que não 
queira saber. Andava ali tudo direitinho. E logo que ele faleceu em Maio 
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de 1949, a fábrica entrou logo em decadência. Depois o senhor Barros 
faleceu em 1961 e aquilo foi indo, indo (o Chamusca deu cabo daquilo 
tudo). Sabe que é preciso trabalhar! E ainda por cima teve um incêndio 
no dia 5 de Agosto de 1964. Ardeu a parte do lado esquerdo toda. Vie
ram muitas corporações de bombeiros, inclusive do Porto. Não imagina, 
na loja de ferragens quase que não deu tempo de tirar nada. Aquilo con
tribuiu para a ruína da fábrica. Mas eles enveredaram também por um 
campo errado; abandonaram aquilo que podia dar dinheiro [móveis] e 
dedicaram-se só ao material escolar, sujeito a concurso e trabalho para o 
estado. Aliás, aquele material qualquer carpintaria faz e a concorrência 
começou a ser muita. 

2.3. Maria da Graça 

Vivi muitos anos fora daqui. Guardo algumas memórias das con
versas com a filha do Albino de Matos. Ela falava pouco do pai, até 
porque ela não sabia muito; era pequena quando ele morreu. Creio que 
era natural de Paredes e era professor primário. Depois veio para cá e 
casou-se com essa senhora que já era viúva. Depois, na escola, sentiu 
necessidade didáctica de meios de apoio e se calhar aquilo que ele ti
nha não chegava para as aulas. Então lembrou-se, isso é que eu acho 
muito interessante, como é que ele teve a ideia, porque eu nunca ouvi 
que houvesse este material didáctico, e fez a caixa métrica. Não sei se o 
nome de caixa métrica já existiria ou se foi ele que o inventou. Não faço 
ideia. Começou a fazê-las, creio que em casa, nos anexos, onde fez uma 
pequena oficina. A casa tinha sido feita pelo sogro Jacinto. Mais tarde 
ter-se-ia associado às outras pessoas e formaram uma nova sociedade. E 
aí eu já me lembro dos camiões que saíam carregados de caixas métricas 
para todo o país e todas as pessoas cá de Freamunde tinham um certo 
orgulho em saber que era uma fábrica que se estendia por todo o país e 
servia todas as escolas. Isso dava-nos um certo orgulho. 
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2.4. Rosa Correia 

O meu pai nasceu em 1904 e começou a trabalhar com doze anos, 
na oficina do Albino de Matos, no Calvário, como marceneiro, onde 
existiu antigamente aquela escola no terreno da D. Braselina. 

A fábrica grande fechou logo após nove meses de ter aberto. Pas-
sou-se o seguinte: na fábrica, havia uma drogaria; tinha muitas ferra
gens, telha, cimento, pregos e tudo para vender ou gastar na fábrica. 
Os sócios podiam levar, mas ficava registado num livro todo o material 
levantado. No fim do ano as contas apareciam e recebiam os lucros de
pois de terem descontado o material levantado. Ora no fim do ano, não 
havia registo do material que o senhor Pereira da Costa tinha levado 
para a casa que andava a construir. Os sócios fecharam a fábrica para 
resolver o assunto. Isto por volta de 1926/27. Foi quando o Pereira da 
Costa saiu. Os operários vieram para casa. Cada um resolveu a vida 
como pôde. Meu pai veio trabalhar para casa "à peça". Tinha 5 bancos 
a trabalhar. Mais tarde voltou para a fábrica. Antigamente apanha-
va-se um entalhador aqui, outro quase no Porto. Como o meu irmão 
queria ser entalhador e o meu pai conhecia muito bem o Albertinho, 
foi-lhe pedir para que lhe ensinasse a arte. Sabe o que ele respondeu? 
- Bem, senhor Correia, posso ter um filho e fica a arte para ele. Meu 
irmão ficou muito triste e foi para serralheiro na fábrica. Meu pai pediu 
ao senhor Henrique Felgueiras para lhe ensinar a arte de torneiro, mas 
também não conseguiu que este o fizesse, porque tinha um filho e era 
para ele. Era muito difícil arranjar uma arte. Os mais velhos sacudiam 
os novos. 

A vida era muito difícil. Depois de marceneiro, meu pai foi para a 
casa das máquinas. 

Quando meu pai trabalhava na casa das máquinas, tinha de fazer 
mais serão para preparar a madeira e entregá-la a horas aos marceneiros. 
Muitas vezes levantava-se às 3 ou 4 da manhã, conforme era necessário. 
E nós quando fossem 7 horas e 15, mais ou menos, íamos levar o almoço 
ao meu pai. Ainda tenho a cesta onde levava o almoço. 
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O padre Castro era terrível, manhoso, muito manhoso, exigente, 
vaidoso (cheirava sempre a perfume), mas boa pessoa. Eles trabalhavam 
mas ganhavam as horinhas. Uma vez houve um temporal que derrubou 
imensas árvores por essas matas fora e o padre Castro mandou chamar 
o meu pai para ir com ele à procura das árvores derrubadas para as 
comprar mais baratas. Ele era fino, refinado, o padre Castro. Foi o meu 
pai a casa dele num domingo por causa do meu irmão e o padre Castro 
não o deixou vir embora sem almoçar com ele. Sabe que também havia 
uma mula e uma carroça na fábrica que servia para levar a lenha à casa 
dos sócios, à gente amiga e a quem quisesse comprar, Pagava-se ao qui
lo. Havia um latoeiro onde faziam regadores, funis, medidas. Havia um 
carvoeiro que fazia carvão para vender na loja. 

2.5. Carlos Correia, operário reformado - 90 anos 

Nasci em 1914, vou fazer 90 anos agora, a 1 de Maio. Fui para a es
cola e fiz exame com o falecido Pereira, professor. A escola era por cima 
do senhor Brito. Fiz a 4a classe; naquele tempo usava-se a 4a classe, mas 
era melhor que hoje o 12° ano. De lá não se saía sem se saber; também 
não havia obrigação de se estudar mais, só estudava quem queria pagar. 
Éramos muitos, mesmo para as explicações no Zezinho da Casimira, um 
rapaz muito sabido, sabia muitas línguas. Eu não sou do tempo do colé
gio, havia cá um colégio em Freamunde, mas aquilo acabou, morreram 
os professores e ficou assim. Na escola fiz exame de 4a classe e fiquei dis
tinto; uma distinção era a coisa melhor que havia. Depois fui para a fá
brica Albino de Matos, Pereiras & Barros, que era uma fábrica que havia 
mesmo naquela curva, há lá uma escola agora, devia ter nove, dez anos. 
Eles eram primos, o senhor Barros e o Albino de Matos eram primos do 
Pereira da Costa. Houve nessa fábrica um grande incêndio que devo
rou tudo; ainda me recordo dos vidros das janelas ficarem em pingo; 
naquela altura devia ter onze anos. Ardeu tudo. Aquela Casa da Junta, 
[demolida recentemente] ao lado, pertencia à fábrica e servia para fazer 
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colchões e os patrões ofereceram-na à Junta. Depois juntaram-se todos 
e mandaram fazer aquela fábrica nova. Ainda parece que estou a ver a 
máquina. Enquanto estava a ser construída, os empregados foram para 
casa do Albino de Matos e para casa do Pereira da Costa. Quando aca
bou de ser construída começámos a trabalhar e éramos muitos, cerca de 
trezentos ou mais empregados. Aquilo era engraçado, porque o meu pai 
tinha lá uma loja, à beira da casa do Joãozinho e levantava-se de manhã 
cedo para servir uns cálices de bagaço. Nós trabalhávamos a qualquer 
hora; às vezes aparecia lá um papelzinho a dizer: amanhã entra-se às 4 
horas da manhã, quando havia muito que fazer, mas nunca pagou um 
tostão por isso. Quando tocasse o canudo e não estivéssemos lá dentro, 
junto ao banco, podíamos perder meio-dia. 

Um dia, quando veio o sindicato, chegaram a fazer greve; senta-
ram-se nos bancos e deixaram de trabalhar; queriam um aumento, pois 
não se ganhava dinheiro nenhum. Eu ganhava, em 1938,14 escudos por 
dia. Veio uma segunda ordem e tudo começou a trabalhar. O padre Cas
tro mexia tudo, fazia o que queria naquele tempo. Na saída do meio-dia 
era uma coisa de admirar: havia antigamente umas chipas e quando se 
saía parecia uma festa com o barulho que faziam as chipas. 

Na fábrica havia a moagem, a serração, a vidraria, serralharia, 
colchoaria e marcenaria; aqui éramos para aí uns trezentos, mais de 
trezentos. Havia depois as mulheres que levavam os móveis escolares 
a Valongo, a Penafiel e a Vizela. Eram as carreteiras. A fábrica dominou 
quase Portugal inteiro. Entretanto, eles zangaram-se uns com os outros 
e desfizeram a sociedade. O Pereira da Costa fez uma em casa dele e 
cada qual tratou da sua vida. A fábrica tornou-se muito grande e o Padre 
Castro era o homem mais inteligente que conheci na minha vida! Era ele 
e o Salazar! Nunca conheci mais ninguém tão inteligente como eles. O 
Padre andava por todo o lado; ia por exemplo para Lisboa e levava-me 
com mais quatro homens. Conheço Portugal inteirinho. Os móveis iam 
de comboio e lá arranjavam-se carros de bois para transportar os mó
veis. Isto, no princípio, depois comprou uma camioneta, uma Ford e já ia 
mais longe. Começou a aumentar, a aumentar e comprou duas Réu e já 
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íamos directos; era quase sempre eu que andava por fora a fazer as mon
tagens, era o chefe, carregava e descarregava o carro com oito homens. 
Fomos nós que montámos a Base Aérea do Montijo e o colégio Frei Luís 
de Sousa em Almada. Vínhamos todos os dias de carro eléctrico dormir 
a Lisboa. O Padre era um homem muito inteligente, não nos deixava sair 
da fábrica sem nos dar dinheiro para trazermos a camioneta carregada 
fosse com o que fosse. Carregávamos palha, telha, tijolo, tudo o que apa
recia, inclusive vinho. Para dar para o transporte! Dizia ele. Mais tarde, 
a firma ofereceu ao Padre Castro um carro, um Minerva. Era alto e tinha 
como chauffeur, um rapaz chamado Baptista, que era aqui de Paços de 
Ferreira. Um dia esse rapaz levou-nos à estação a Novelas e fomos a Mi
randela de comboio comprar uma partilha de castanheiros. 

A máquina a vapor chegou quando eu tinha para aí uns quinze 
anos. Ela chegou puxada a bois do lado de Paços; lá de onde ela veio, 
isso não sei. Montaram-na. O senhor Henrique Felgueiras, que veio do 
Porto e percebia daquilo, ficou a trabalhar lá até morrer. Tinha lá ho
mens com ele a olhar por ela. A ligação às máquinas era feita pelo chão 
por uma linha de eixo. Havia um charriot, uma galota, uma tupia, dois 
furadores, serras de fita, uma esquadrajeira e também fornecia a electri
cidade para podermos trabalhar. A electricidade foi para lá muito de
pois. Assim, a gente via bem para trabalhar. Havia a moagem, que era 
à parte, mas ligada à caldeira. Trabalhavam sempre, moíam milho ou 
centeio. Levavam o cereal, moíam e pagavam. Quem tomava conta da 
moagem era o falecido Adolfo Pereira. Depois compraram uns terrenos 
ao lado e fizeram uma cantina para dar de comer aos empregados, em 
vez das mulheres virem trazer ali a comida; comiam mais barato. Vi
nha gente para ali trabalhar de Sobrosa, Paços, Vizela, Lustosa, Longra, 
Porto. Havia uma loja de ferragens com venda ao público e fornecia 
também a casa. Havia uma cantina e um campo que também pertencia 
à fábrica. No campo cultivava-se tudo: feijão, hortaliça, couves, batatas, 
que depois iam para a cantina. Tinha também uma ramada com vinho. 
Muita canseira para um homem só. Foi por isso que ele morreu cedo, o 
padre Castro. 
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O padre Castro era um homem como não havia igual. Compadre 
do senhor Barros, muitas vezes ficava lá em casa. De boas famílias, 
pertencia também ao Pereira da Costa, eram primos, penso eu. Muito 
tratante. Frontal, mas mau. O meu irmão foi lá serrar uma camioneta de 
pinheiros, carregou, levou e não pagou. Ficou de vir pagar e não pagou. 
Eu que não tinha nada a ver com isso, fui lá levar uma camioneta de pi
nheiros para serrar. Quando ele soube que eu era irmão, não me deixou 
tirar a camioneta sem pagar o que meu irmão lá devia. Era ruim. Gosta
va de mandar. Outro dia encontrou um operário a conversar quase na 
hora de tocar para o início do trabalho e prometeu-lhe uma chicotada. 
Repare que um dia um operário chamado Arnaldo ia a entrar quando 
tocava para o início do trabalho e ele descontou-lhe meio-dia de traba
lho, e era amigo dele! 

Quando íamos de comboio, ele adormecia sempre. Era baixo e mui
to gordo. Fumava muito. Era padre em S. Paio de Casais e Nespereira. 
Foi sempre padre. Morreu de repente. Apanhou uma constipação e em 
três dias foi-se embora. Quem o vestiu fui eu. Morreu eram 6 horas da 
manhã, mais ou menos. Quando saíamos para levar mobília se regressas-
se-mos com o carro vazio castigava-nos. Levai dinheiro e comprai tudo, seja 
palha, seja tijolo, vinho, cal, seja o que for. Tragam o carro carregado. A fábrica, 
nessa altura, tinha duas camionetas marca Réu. Tinha muito crédito no 
mercado. Pagava sempre a pronto. Quando ele faltou, pouco depois, já 
não nos tratavam com tanta confiança. Éramos como os outros. Os ou
tros sócios ofereceram-lhe um automóvel Minerva. Em Freamunde, ha
via 3 ou 4 automóveis. íamos quase todos os dias ao Porto. Ao domingo, 
junto ao carvalho (café do Taipa) que foi deitado abaixo, juntavam-se 
rapazes e raparigas e cantando e tocando fazia-se uma festa. 

Durante a semana trabalhávamos muito; muitas vezes entrávamos 
às 4 horas da manhã. Nunca pagou um tostão de horas a ninguém. Doze 
ou catorze horas por dia é quanto nós trabalhávamos. Um trabalho es
forçadíssimo. Poucas máquinas. À noite chegávamos a casa mortos de 
cansaço. 
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2.6. Justino Seixal, operário - 70 anos 

Andei na escola e fiz a quarta classe com distinção. Chegaram a 
existir duas oficinas: a de Albino de Matos e a de Pereiras & Barros, esta 
nas escolas amarelas. Depois, houve um incêndio nessa fábrica e resol
veram fazer uma sociedade para recuperar aquilo, formando assim uma 
sociedade. O Pereira da Costa com um irmão dele, o senhor Barros e os 
Moreiras; como o capital não era suficiente foram convidar o Padre Cas
tro. Fizeram uma sociedade entre o Albino de Matos, os Pereiras, os Bar
ros, o Dr. Cruz que deu os terrenos, e os Moreiras. O Padre Castro era de 
Sobrosa e padre em S. Paio; os pais dele viviam junto à igreja de Sobrosa. 
O Padre Castro começou a ficar mais à frente da fábrica, quer dizer, o Pe
reira da Costa, os Moreiras e os Barros eram mais técnicos de oficina, en
quanto o Padre Castro ficou mais na área comercial e na administração. 
Eles montaram esta fábrica e para a pôr capaz foram buscar máquinas 
francesas; ainda existem algumas desmontadas na fábrica. O charriot, 
que era muito pesado, foi desmontado. Como não havia energia para 
mover as máquinas, compraram em Inglaterra uma caldeira que veio 
de barco até Leixões e foi depois puxada, por seis juntas de bois possan
tes, até Freamunde. Na serra da Agrela, como subia muito, tiveram de 
arranjar mais bois para fazer a subida. Aquilo era um caminho de terra 
batida. Rodava nas suas quatro rodas e tinha uma parte giratória que 
facilitava nas curvas. As rodas foram depois retiradas. Ainda se vêem 
os apoios. Montaram-na. Depois de montada a máquina abriram umas 
valas no chão onde andava uma linha de eixo com diversos contra - mo
vimentos, que faziam o desdobramento; havia máquinas que requeriam 
mais velocidade e para isso havia umas contas que se faziam pondo um 
volante maior na entrada e um mais pequeno na saída, ou vice-versa, 
para dar mais ou menos rotações. Esteve montada assim muitos anos. 
Todas a máquinas eram movidas desta maneira. Tudo girava à volta da
quela máquina que tinha 130 cv. Como não havia luz existia uma ligação 
a um dínamo que produzia luz de 110 voltes, para os operários poderem 
trabalhar, para verem. Sem esta máquina não adiantava ter as outras 
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máquinas; ela era a principal e fazia mover todas as máquinas de marce
naria: tupias, máquinas de desengrosso, charriot, serras de fita, plainas, 
tico-tico, torno, furadores, esmeris, limadores de serra. Ali por volta de 
1931-32 veio a luz eléctrica para Freamunde e foi feita uma instalação. O 
dínamo deixou de ser necessário, puseram luz eléctrica da rede. Ainda 
em Paços de Ferreira não havia luz e já aqui havia. Só mais tarde é que 
fizeram a cabine, puseram um transformador e ficámos, então, com uma 
luz boa. Começaram a comprar uns motorzitos, mas só mais tarde é que 
compraram um outro transformador; até foi preciso alargar a porta à 
cabine, quando vieram as máquinas eléctricas ou com motor. A caldeira 
passou a produzir vapor para aquecimento para as diversas prensas. 
Quando eu entrei para a fábrica, em 1949, devia haver mais de duzentos 
operários. Na serralharia havia cerca de 60 operários. A serralharia foi 
montada por volta de 1950 e, a partir daí, começámos a fazer carteiras 
com pés de ferro, em viga, em forma de U ou H e mais tarde em tubo. 
Para a cromagem veio um operário de fora, que sabia muito daquela 
arte. Na altura este tipo de mobiliário era o melhor que havia, durava 
anos e anos. 

Na secção de colchoaria havia uma máquina de fazer aqueles 
colchões de rede, que tinham muitos fios entrelaçados uns nos outros. 
Havia uma drogaria que aproveitava as viagens de regresso das camio
netas, após entrega de mobílias, para trazer os seus produtos: espelhos, 
cal, telha, cimento, colas, tijolo. O Padre Castro era muito inteligente, 
aproveitando a camioneta que ia, por exemplo, para Lisboa, pois naque
la altura era muito difícil, as estradas eram más para trazer mercadorias 
para serem vendidas depois. Ainda me lembro da subida de Santa Cla
ra em Coimbra que nos levava cerca de uma hora. Pouco movimento, 
mas estradas muito ruins. No início, quando eles compraram a serração 
de Paredes, que foi adquirida depois de os sócios terem isto aqui em 
Freamunde a funcionar, ela servia de armazém. Os móveis eram trans
portados daqui, numa carroça, para Paredes e depois despachados pelo 
comboio. A fábrica de Paredes era mesmo paralela à estação. Tinha uma 
entrada directa para o cais da estação. Daí seguiam para todo o país. 
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Os impulsionadores foram o Albino de Matos, com o material escolar, 
o Pereira da Costa e o Barros com móveis. Depois começou a evolução. 
Aliás, isto aqui foi uma escola: daqui é que saíram os empregados para 
Rebordosa, Lordelo, Paços de Ferreira, Vizela; as marcenarias das re
dondezas vinham buscar aqui os operários, pagando-lhes mais. Quando 
saíamos da escola, (eu fiz a 4a classe, outros infelizmente não a fizeram) 
só tínhamos duas alternativas: pedreiro ou trolha. Vir para a Fábrica 
Grande de Freamunde era um privilégio. Olhe que havia muitos empre
gados de fora. Para a serralharia vieram muitos de Felgueiras. 

O Padre Castro, que era muito esperto, foi um dos fundadores des
ta fábrica. Era primo direito ou parente do Pereira da Costa e foi através 
dele, por causa do capital, que veio para a fábrica ajudar. Os outros eram 
operários: os Pereiras, os Moreiras, o Barros. Ora o que acontece é que 
ele foi buscar o padre por causa do dinheiro. Tornou-se o sócio maior. 
Repare que queríamos uma secção de estofos e para estofar, naquele 
tempo, eram precisas umas mãos e uma engenharia que só visto, pois 
aquilo era feito através de crina; eram montadas umas molas espirais, 
com uns baraços a prender aquilo e depois era coberto. Hoje há uma 
facilidade enorme. 

Então ele trouxe um senhor, nunca mais me esqueci do nome 
dele, o senhor Rentes, que foi buscar ao Porto; esse senhor foi o impul
sionador da nova técnica. Até se comprou uma máquina, que acabou 
por arder no incêndio, para se fazer a crina, que parecia uma palha 
que se metia nos estofos. Havia as molas e essa crina que cobria. Ora 
o que aconteceu é que ele veio e ensinou outros, usava-se muito este 
processo. Era bem tratado, era como um engenheiro. Dormia na can
tina, onde havia uns quartos para essas pessoas que vinham de fora. 
Passado algum tempo, quando o Padre Castro via que já tinha pessoas 
que podiam garantir o serviço, começava a cortar-lhes aqui e ali e eles 
acabavam por ir embora. 

Quando foi para fazer os colchões, com uma máquina que tinha 
uma agulha e uma espiral, veio um técnico para trabalhar com essa má
quina a ganhar um ordenado que nada tinha a ver com os tostões que 
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nós ganhávamos. Aquilo com aquela máquina era uma maravilha. En
tão ele chama o Barros e diz-lhe: 

- O Barros, nós precisamos de saber trabalhar com aquilo. Então, 
o que é que eles fizeram? Havia um quarto onde estava a maquineta e 
o arame, mas só o Sr. Rentes lá entrava. Trabalhava sozinho e à porta 
fechada. Só o Padre Castro e o Barros, que eram patrões, lá entravam. 
Ele chamou o tipo para ir beber uns canecos na cantina e o Toninho 
Barros, que tinha uma chave, foi lá tentar fazer, mas o arame saía-lhe 
sempre direito. Nada feito. Pôs aquilo tudo direitinho e tornou a vir 
embora. Não havia meio de fazer aquela rede que ele fazia. Disse ao 
Padre, mas ele respondeu-lhe que tinham de arranjar maneira. Então o 
que fez ele? Mandou um rapaz para cima do telhado, que arrumou uma 
telha para espreitar, e viu que ele tirou a agulha da máquina e a meteu 
no bolso, indo depois com o Padre Castro beber um copo na cantina. 
No fim-de-semana, naquele tempo trabalhava-se ao sábado, o Sr. Ren
tes foi embora na carreira da noite e eles foram para lá e começaram a 
fazer a dita rede para os colchões. Aquela rede que se punha por baixo 
dos colchões. Fez a mesma coisa com as espelhagens. Veio um tipo que 
fazia espelhos através de umas químicas. Chamavam os técnicos e a 
formação era feita assim. Claro que tinha de ser escolhido o moço que 
tivesse jeito. Quem se tornou artista nisto foi o Zé Dinis, que aprendeu 
aqui na fábrica. 

Uma vez, o Padre chamou uns poucos para vindimar no campo 
junto à cantina; naquele tempo, um tempo de fome, o que nós queríamos 
era comer, eles começaram a comer uvas. O Padre chegou lá e disse: 

-Eu acho, rapazinhos, que isto é uma tristeza! Parece que estais 
num funeral! Eu não quero isso; vindimar é uma coisa alegre e eu quero-
vos a cantar e a assobiar. 

O Maximino Pita, que era um rapazote, disse: 
-Senhor Padre Castro, será isso ou será que o senhor não quer que 

a gente coma as uvas? E ele: 
-Rapazinho, eu gosto bastante de ti, tu és esperto, eu reconheço em 

ti que és esperto. Ele gostava das pessoas assim. 
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Ganhava-se mal e, além disso, a maior partes das coisas era feita 
à força do homem e era preciso mais mão e mais técnica. Já viu o que 
era fazer uma gaveta, abrir os malhetes para aquilo depois bater tudo 
certinho? Era preciso uma mão apurada. Hoje metem na máquina e 
pronto. 

A fazer carteiras estávamos ali com um malho de sete quilos todo 
o dia a malhar. Quando eu entrei para a fábrica, no dia 30 de Março de 
1949, tinha vindo o primeiro aparelho de soldar. Aquilo foi um Deus que 
me apareceu, para não haver tanto sacrifício a trabalhar no duro. Para 
cortar uma chapa era com uma tesoura. Hoje há máquinas que uma pes
soa encosta e já está. Olhe que fazer um sextavado era uma coisa difícil. 
A maior parte dos serralheiros de hoje vêem-se aflitos. 

Quanto às férias era engraçado. Eles diziam: 
- Ó pá, se vierem os fiscais, tu dizes que já gozaste 15 dias de férias 

e que já recebeste. Uma lengalenga ensinada. Os fiscais vinham muitas 
vezes. Eu cheguei a ir ao Tribunal do Trabalho, por ter uns operários a 
trabalhar depois da hora e fui lá defender a casa e dizer que a culpa foi 
minha. Nós ganhávamos sempre menos do que o salário de lei. Os mais 
credenciados ainda ganhavam mais ou menos. No tempo do padre, ha
via uma técnica que eu e todos detestávamos: sempre que surgia uma lei 
que dava aumentos, mais regalias, já sabíamos que, passado pouco tem
po, uns quantos operários eram mandados embora. Lá vinha um papel: 

- Por falta de trabalho e até segunda ordem, aquele, aquele e aque
le, ficam suspensos. Mandavam embora 5 ou 6, mas iam embora no 
sábado e na segunda-feira podiam vir trabalhar todos de novo. Sabe 
porquê? Por que assim o padre intimidava e como não havia muito 
para onde ir... Aqueles não podiam pedir nada, os que ficavam também 
nada pediam. Naquele tempo ganhava-se 12$00,14$00 e 18$00 por dia. 
Se viessem os fiscais tínhamos sempre de dizer que ganhávamos mais 
do que aquilo que efectivamente recebíamos. O que a lei mandava, 
para não criar problemas. Ainda me recordo de uma ocasião em que 
entraram pela fábrica dentro uma quantidade de fiscais e começaram a 
perguntar a este e àquele e eles diziam a lengalenga. Um fiscal viu-me 



APÊNDICE DOCUMENTAE 

rir das mentiras que estava a ouvir e veio ter comigo. Ouça lá, de que se 
está a rir? Eu respondi: Tem alguma coisa com isso? Olhe, eu sou meio 
tolo, não me chateie. Se um tipo dissesse a verdade tinha problemas, não 
valia a pena. Quando era mais novo ouvia: vêm aí os fiscais e fugíamos 
por todos os lados. 

2.7. Senhor Américo, operário - 67 anos. 

Comecei a trabalhar aos 13 anos, no ano de 1949, quando morreu 
o padre Castro. Só aos 18 anos é que me meteram na caixa. Quando vi
nham os fiscais, nós fugíamos mas eles resolviam a situação levando-os 
para a cantina, onde além da merenda lhes davam mais alguma coisa, 
penso eu. Noutras ocasiões, eles vinham e perguntavam-nos se tínha
mos recebido as férias e iam para o escritório observar o pagamento que, 
nessas ocasiões, era o de lei, mas cá em baixo estava o Barros ou outro 
para devolvermos o que tínhamos recebido a mais, e já não o levávamos 
para a oficina, ficava logo ali. Mais tarde já pagavam 15 dias de férias 
mas não era a todos, só àqueles que eles viam que mereciam. 

Havia muita gente a trabalhar. Às quintas-feiras aquilo era a coisa 
mais linda que podia haver. A malta juntava-se para pedir aumento e 
o Barros dizia-nos para irmos ao escritório dar o nome. De longe a lon
ge lá vinha uma coroa de aumento. Aquilo era mesmo uma miséria e 
a gente não podia continuar com aquilo. Era difícil o trabalho. Repare 
que como moço de secção, o chamado "moço da cola", carregávamos 
a madeira, limpávamos o serrim das máquinas, íamos buscar a cola 
(tínhamos de a ter sempre quente, porque não havia cola branca como 
hoje) e na casa dos patrões fazíamos muitos serviços: carregávamos o 
sulfato, vigiávamos o milho. Começámos a ficar saturados e os mais 
espertos foram saindo. Repare que a marcenaria era muito grande, 
devia ter umas 200/300 pessoas e estava dividida em várias secções, 
com vários empregados, um chefe de secção, o mestre, depois havia 
o oficial, ajudante, rapaz e moço. O mestre era o responsável pelos 
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homens da sua secção; corrigia-nos nisto e naquilo e ensinava-nos a 
arte. Uns aprendiam mais, porque também dependia do mestre que 
tivessem. Eles tinham a chave de um armário onde estavam as taxas, os 
parafusos, as lixas, enfim, tudo o que era necessário para o nosso traba
lho e quando precisávamos tínhamos de pedir. Controlavam também 
os dias de trabalho. Tinham uma folha com uns quadradinhos onde 
assinalavam as nossas faltas. No fim do mês um rapaz vinha às sec
ções apanhar as listas todas, levava-as para o escritório para controlar 
e lançar os nossos pagamentos, que eram feitos em conformidade com 
as nossas faltas. Quando o senhor Barros morreu aquilo andou para lá 
tudo aos pontapés, porque o Chamusca não percebia nada daquilo e 
ficou à frente e aquilo começou a afundar. Sabe que o Barros era uma 
pessoa que tinha trabalhado muito e percebia daquilo. Ele contava a 
história da sua ida para o Brasil, onde foi carpinteiro. Sabia dar valor 
ao trabalho. A vida de miséria levou muitos trabalhadores a sair para 
aqui e acolá. Não tínhamos dificuldade nenhuma em arranjar nova co
locação, em Paços, Lordelo, Sobrosa, Arreigada. Quando saí fui ganhar 
aqui para o Russo mais do dobro. Saí eu e o Zeca Rabão. De 26.500$ 
passei a 61.000$ por mês. E depois a gente não precisava de pedir au
mentos, eles aumentavam. 

Mas olhe que, na fábrica grande, fazíamos boa mobília. Aquilo era 
tudo feito com plantas, tudo por engenharia. Eu chegava a levar as plan
tas para as estudar em casa para saber como fazer a obra. Tudo para o 
Estado. No meu tempo já poucos móveis para casas se faziam. Lá vinha 
uma encomenda, de vez em quando. Praticamente o Estado absorveu 
aquilo. Tinha de tudo aquela fábrica. Estava montada de modo a que 
não faltasse nada. A fábrica era completa. E pena estar como está agora. 
Olhe que chegou a ter cerca de 400 operários, nem imagina na hora do 
meio-dia aquela chulipas / chipas a baterem nos paralelos do pavimen
to! Era lindo, parecia uma festa! 

176 
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2.8. Alberto Barros, sócio gerente da fábrica 
e neto de Abílio Pacheco de Barros 

Entrei para a fábrica em 1954 e sou neto de um dos fundadores da 
fábrica, do Abílio de Barros, marceneiro, que parece que esteve no Brasil. 
Meu pai adquiriu a cota do Banco Comercial (cota de 10 contos) e veio 
para cá como entalhador e sócio. No entanto, acabou como desenhador. 
Tinha o curso da Escola Infante D. Henrique. A cota que meu pai herdou 
de meu avô, hoje é minha, são 24 contos e quatrocentos. A minha função 
na fábrica é tirar orçamentos, controlar as cargas a entregar e desenhar, 
tal como o meu pai. Agora já não desenho, porque são feitos em com
putador segundo elementos e esquemas que nos dão. O problema das 
medidas das carteiras já vem de outros tempos. Não sei se foi o Estado 
a fornecê-las ou estudo feito por nós. Quando cá cheguei já se faziam as 
carteiras com estas medidas. Como a população está a crescer, agora já 
existem novas medidas, já não são estas. Quanto à data da criação da 
firma, penso que tenha sido em 1923, aliás é a data que em reuniões pre
cisamos mais. Esta fábrica só precisava de matéria-prima para laborar. 
Aqui havia de tudo. 

A caldeira veio de Inglaterra, despachada por barco para Leixões; 
como não havia transportes, foram lá buscá-la com juntas de bois. Di
zem que foi uma festa quando cá chegou. A fábrica teria 450/500 ope
rários quando para cá vim. Arranjava-se aqui emprego com facilidade. 
Quando entrávamos, rapazes novos, os primeiros meses não se ganhava 
nada; depois passavam a ganhar 10 tostões. A aprendizagem fazia-se 
vendo os mestres trabalhar. Por vezes mandavam fazer umas brincadei
ras, como caixas ou outros objectos simples e lentamente lá iam apren
dendo. Havia aqueles, mais espertos, que aprendiam melhor. Outros 
tinham mais dificuldades. Até se dizia que aqui era uma escola de artes 
e ofícios. Praticamente aprendia-se aqui, mas depois como queriam ga
nhar mais dinheiro viravam-se para outras fábricas novas que começa
ram a surgir na altura. Muitas dessas fábricas já tinham sido montadas 
por empregados que aqui trabalharam. Na marcenaria, assim como nas 
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outras divisões, havia várias secções, cada uma com um encarregado e 
seis homens. O encarregado, o mais sabedor, era o responsável pela con
duta desses homens, pelo ensino e pelo cálculo do custo das peças em 
horas de trabalho. Só na marcenaria havia nove secções. Estes homens, 
autênticos mestres, estão a acabar. Seria muito importante haver escola 
de formação para mais tarde os substituir. Há mobiliário artístico que 
muito pouca gente sabe fazer. Só os antigos, com muita experiência, é 
que o sabem fazer. Nunca tivemos problemas com os trabalhadores, ex
ceptuando no 25 de Abril, em que isto esteve um pouco tremido. Os fis
cais vinham cá muitas vezes, sobretudo pelo pessoal menor. Aqui eram 
admitidos aos 14 anos, mas os pais queriam que eles viessem logo que 
saíssem da escola, aos 10/11. Mas havia sempre muitos, apesar de tudo. 
Quando vinham os fiscais fugiam para todo o lado. 
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Considerações finais 

O Professor Albino de Matos nasce nos finais de século XIX, no de
nominado "Século da Escola", e, naturalmente, vai assimilar toda uma 
vivência centrada numa aposta na educação que era por todos conside
rada a causa mais directa da prosperidade do país. As escolas multipli-
cam-se por toda a parte, aumenta a população escolar e com ela agrava-
se todo um conjunto de velhos problemas de higiene escolar, ligados à 
concepção do próprio edifício e do mobiliário que nele existe. Educar as 
crianças de forma a preservar-lhes a saúde, o desenvolvimento físico, o 
aperfeiçoamento moral e a cultura intelectual passa a ser a primeira pre
ocupação, não só dos professores e higienistas, mas também do próprio 
Estado, nomeadamente o republicano, que insistiu na necessidade de 
resolver o problema cultural do país e que elegerá a instrução pública e 
o combate ao analfabetismo como etapas prioritárias. 

Simultaneamente vivem-se momentos de forte reacção ao modelo 
da Escola Tradicional e tudo que a mesma significa. E a Escola Nova, 
aberta, descentralizada e crítica da sociedade que emerge. Valorizam-se, 
agora, as interacções com o meio social, as vivências do aluno e co-res-
ponsabilizam-se todos os intervenientes no processo educativo. 

E à luz desta realidade que Albino de Matos se posiciona como pro
fessor primário, sendo reconhecida e louvada a sua postura pedagógica 
no novo processo de ensino que tão habilmente soube conduzir. Recep
tivo a toda a inovação e crente na pluralidade dos recursos que o aluno 
deve usar para efectivar a sua aprendizagem, recria os dons de Froebel 
e, tal como ele, acredita na actividade lúdica como factor determinante 
na aprendizagem das crianças, sendo um propagador e programador do en
sino objectivo nas escolas primárias. 

Albino de Matos foi também um homem de forte pendor cívico, 
interveniente, participativo, zelador dos interesses da sua comunidade. 
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Mas não foi só no campo pedagógico e cívico que deu provas de inteli
gência e faculdades de trabalho. De facto, Albino de Matos, tinha voca
ção de empreendedor e notando quão defeituoso e impróprio era o mobiliário 
e material didáctico das nossas escolas, montou uma oficina, criou e aperfei
çoou tipos de carteiras e outro material. Sabia muito bem o que o mercado 
precisava e produziu-o de acordo com as novas normas higiénicas. O 
percurso da sua vida, após ter deixado o ensino, vai ser pautado por 
importantes conquistas comerciais até à sua morte em 1918. 

A fábrica de Albino de Matos, Pereiras & Barros, Lda., cujo embrião 
remonta aos finais de século XIX, quando o professor solta o grito de revol
ta e põe em execução um plano maravilhoso, fruto de muito estudo e trabalho, 
usufruiu de um conjunto de condicionalismos que não só favoreceram 
o seu aparecimento, como também a sua maturidade. A sua localização 
perto das vias de comunicação, nomeadamente do caminho-de-ferro, 
(Paredes e Penafiel) facilitava-lhe o acesso aos mercados para onde a 
produção era escoada; o espaço rural envolvente com poucas alterna
tivas de emprego, tanto mais que a parca alternativa ao campo seria a 
tamancaria ou então esta fábrica e a do Calvário pertencente a António 
Pereira da Costa, cuja actividade se situa nos finais dos anos 20, e a den
sidade populacional que era das maiores do concelho, facilitadora do 
recurso à mão-de-obra barata, foram as molas propulsoras do seu apa
recimento e crescimento. 

Os operários, que procuravam uma arte sem terem uma forma
ção escolar, cultural ou técnica suficientes, absorviam avidamente os 
ensinamentos transmitidos por mestres vindos de fora, fazendo do 
local de trabalho uma escola de artes e ofícios. São estes operários, agora 
especializados no fabrico do móvel, que vêm a constituir um mercado 
de trabalho favorável à criação de novas indústrias nas redondezas, ou 
que, por vezes, se tornam fabricantes, como é o caso da fábrica de mó
veis de José Leal e de António Nogueira surgidas nos anos trinta. Deste 
modo, as características geográficas da freguesia, aliadas à reprodução 
socioprofissional verificada com a disponibilidade destes fundadores, 
constituíram um ambiente natural e humano propício à criação de 
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novas unidades fabris, que se estenderam para além dos limites do 
concelho. 

Paços de Ferreira é hoje o pólo central de uma vasta zona de pro
dução de móveis, cuja origem jaz na freguesia de Freamunde, que soube 
aglutinar o capital e o trabalho, desde o início do século XX. 

Paços de Ferreira - Capital do Móvel assume com orgulho o seu 
passado, reconhecendo, na freguesia de Freamunde, a génese da sua 
industrialização. E, também, neste universo do mobiliário escolar que 
está registada a história do empenho quotidiano de alguns homens que 
souberam romper com a rotina ancestral dum país desfasado da Europa, 
modificando a face do ensino e estimulando o desenvolvimento indus
trial da sua terra. 

Estudar a educação e o mobiliário escolar em Portugal passará, 
pensamos, por outros ensaios sobre o património industrial deste Con
celho e por uma reflexão cuidada sobre todos os móveis, objectos e do
cumentos que circulam nas escolas, que permitirão descobrir toda uma 
vivência de práticas escolares do passado, uma vez que são fontes ma
teriais importantes para a contextualização, quer enquanto testemunho 
da época na sua própria materialidade, quer enquanto representação de 
tais práticas. 
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