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Ler História, 36 (1999), 83-123 

Uma nebulosa a noroeste. 
A Indústria algodoeira 

Jorge Fernnndes Alves 

Uma mancha de contornos siderais, algumas estrelas a corusca- 
rem num mar de poeiras, eis a nebulosa como imagem tradicional da 
têxtil do Noroeste português, metáfora que induz as características 
difusas e a vulnerabilidade empresarial da economia algodoeira da 
região, reconhecendo simultaneamente a importância estratégica de 
algumas fábricas que se destacam de um pélago de pequenas unida- 
des, de oficinas e de trabalhos domiciliários. Simbiose persistente 
entre processos novos e velhos, onde as inovações produtivas sempre 
entraram lentamente, dando espaço tis priticas tradicionais de produ- 
ção e de organização de mão-de-obra, a estruturação industrial do 
sector algodoeiro verificou-se aqui sem as características de "revolu- 
ção" que marcaram outras paragens. Em todo o caso, o algodão ins- 
talou-se de forma hegemónica na região, assumindo o espaço de entre 
Cávado e Douro a configuração de grande p610 algodoeiro nacional, 
depois gradualmente mais concentrado em torno do Vale do Ave. 

A perspectiva histórica, a nível nacional, desta estruturação indus- 
trial revela-nos um processo de deslocação geográfica, de sentido sul- 
-norte, e uma sobreposiçáo das tecnologias tradicionais baseadas no 
linho, na lã e na seda pelas novas produções algodoeiras. Com efeito, 
as primeiras unidades significativas deste ramo tinham emergido no 
clima "colbertista" do pombalismo, através de manufacturas privile- 
giadas implantadas em Lisboa e área envolvente. Depois, ao longo do 

JORGE FERNANDES ALVES - Fnculdnde de LetraslUniversidnde do Porro 
(CEFPAM). Artigo elaborado no ãmbito do projecto  estruturas S6cio-econ6micas e 
industrializnçtio no None de Portugal, S&culos XIX e XX,,. em dcsenvolvimenio na 
FLUP, com o apoio da FCT. 



XIX, o algodão entrou em força no incipiente tecido industrial 
rtenho, remeteu a seda e O linho para consumos de luxo ou de 

semi-luxo, com o linho a permanecer apenas em usos domésticos de 
casas agrícolas e num reduzido artesanato de rendas, enquanto na lã 
persistia uma ou outra pequena Fábrica, para consumo quase local, 
pois a polarização industrial neste sector ocorreu a Sul (Guarda, 
Portalegre). Nas zonas do vale do Ave, que foi o "mais importante 
núcleo linheiro do País"' ,  e do Porto, o algodão, tanto através da 
solução fabril como da actividade caseira, substituiu quase por com- 
pleto as actividades têxteis anteriores. Aqui se constituiu a grande 
concentração algodoeira nacional, com o primeiro lugar no ranking 
das indústrias nacionais, tanto em volume de capitais investidos ou de 
produção realizada como em criação de emprego. 

1. Das descobertas ao  su r to  pombalino 

Sendo o algodão uma fibra de origem colonial, os países com 
colónias desenvolveram com esta matéria-prima uma relação mais 
precoce e privilegiada, como foi o caso especial da Inglaterra, mas 
também de Portugal, onde o algodão penetrou relativamente cedo, 
com relevo para a comercialização dos estampados indianos e para a 
importação de algodão em rama do Brasil?. E há notícias históricas 
desta precocidade: em 1537, D. João 111 concedeu privilégio de in- 
dústria de fabrico de panos "com algodão que tanto abunda em Por- 
tugal, por chegar das ilhas e do Brasil", a Rui Fernandes, de Lamego, 
o qual devia mandar vir da Alemanha fiandeiras e tecelões, para o 
ensino de fiar B roda e da tecelagem, concessão de que se não conhe- 
cem consequências; em 1565, numa evidência da vulgarização de 
importação, fala-se, num diário de bordo, da necessidade de lançar ao 
mar "fardos de algodão" em face de uma tempestade; e registam-se 
mesmo notícias anteriores sobre algodão vindo do Levante, como a 
carta de D. Afonso V, em 1456, sobre direitos de importação pela 
Alfândega do Porto sobre "cardas para cardar algodão"'. 

' Ernesto Veiga de Oliveira. Fernnndo Galhano e Benjamim Pereira Tecnologia Tradicio- 

nal Porrusuesn - O Linho. Lisboa, INIC, 1978. p. 5-30. 
: Carlos Bastos. O olgoddo no com.4rcio c no indúsrria porruguesa. Pono, 1947. 
' Ernesio Qucirós Ribeiro. O olgodfin - do cr>lhcirri ò indir.rrrioliza(.n'o, Pono, 1946, p. 252- 

291. 



Precocidade de contactos que são apenas curiosidade histórica, 
pois Portugal não acompanhou a Inglaterra na criação de condiç6es 
técnicas e de mercado que permitiram a vulgarização dos tecidos de 
algodão e que originaram a revolução industrial, na segunda metade 
do século XVIII. Portugal, que desempenhava o papel de entreposto 
colonial através, nomeadamente, da reexportação de algodão brasilei- 
ro, o qual teve uma procura acrescida por altura da guerra da Inde- 
pendência norte-americana, levou tempo a criar condições para 
ultrapassar o síndrome de Methuen e s6 no clima pombalino, através 
da criação de manufacturas privilegiadas, ergueu algumas unidades 
industriais relacionadas com o algodão. Mas as unidades algodoeiras 
entao criadas foram poucas, verificando-se para este sector, preferen- 
cialmente, a importação de pano crú da Índia, depois valorizado atra- 
vés da estamparia, abdicando muitos industriais/negociantes dos 
segmentos elementares (fiação e tecelagem). Assim se explica, se- 
gundo Jorge Pedreira" a concentração da estamparia na região de 
Lisboa e a criação de um importante grupo de pressão junto do poder 
central. cuja acção se fará sentir ao longo do século XIX, sobretudo 
por alturas da discussão das alterações às pautas alfandegárias. 

Torna-se aqui operativo o conceito de "fricções tkcnicas", oportuna- 
mente sugerido por Nuno Madureira', as quais explicam, para os finais 
do século XVIII, as dificuldades na adopção de novas aplicações: os 
fios de algodão produzidos pela fiação manual seriam demasiado frágeis 
e não resistiam h pressão do batente do tear, daí que os primeiros gran- 
des fabricantes manufactureiros da década de 1770 se vejam obrigados 
a fazer urdiduras de linho e tramas de algodão como forrna.de contornar 
o problema. recorrendo a largos núcleos de mulheres para a fiação manual, 
afinal como acontecera em Inglaterra numa fase anterior, antes do fio 
forte e fino proveniente da fiandeira mecânica6. Destas dificuldades 
técnicas resultava a impossibilidade de produzir tecidos finos, predomi- 
nando as chitas grossas, cambraias e fustões, e a maioria dos industriais 
limitava-se à tecelagem. Só com a introdução das spinning-jenny's, ao 
longo das décadas de 1780 e 90, a indústria cria as suas próprias fiações 
(Fábricas de Azeitão, Torres Novas, Laranjeiras em Lisboa, Clamouse 

' Jorge Miguel Viana Pedreira. "Indústria e negócio: a estamparia da regi30 de Lisbon. 1780- 
L880", in Andlize Socinl. XXVI ( 1  12-1 13). 1991 (3.".4.4, p. 537-559. 
Nuno Luis Madureira. Mercodos c Privilégios - A  indú.írriaporrugtlesa entre 1750 e 1834. 
Lisboa, Editorial Estampa. 1997. p. 148-150. 
Phyllis Deane, A Revolrrçcio Industrial, Rio De Janeiro. Zahar Editores. 1975, p. 105-121. 



Brown no Porto, Abrantes, Coimbra, Campo Grande em Lisboa), con- 
seguindo um fio para fabricar tramas, tradicionalmente produzido nas 
fiaçóes manuais, mas continuando a faltar fio de algodão apropriado 
para urdidura. Ora a produção deste fio só  seria possível, ao nível 
mecanizado, através dos novos mecanismos - a mulle, de Samuel 
Crompton, ou a ~vater-frame de Richard Arkwright, que utilizavam como 
energia a força animal ou hidráulica, e depois o vapor, mas que exigiam 
uma determinada complexidade arquitectónica dos edifícios, com custos 
elevados. Daí que grande parte daquelas fiações e tecelagens acabasse 
por evoluir também para a estamparia, desistindo de fiar e de tecer e 
importando pano crú, dedicando-se afinal àquilo que, provadamente, 
dava lucro. Entretanto o desaparecimento genérico das fiações gera ra- 
refacção de fio, surgindo novas oportunidades de mercado, sobretudo 
para quem consegue um "privilégio" real (ou a sua promessa), situação 
que explica a criação da Real Fábrica de Fiação de Tomar (de Jácome 
Ratton e Timotheo Verdier), a partir de uma fábrica já existente de 
teares de meia e de malha, a qual parece constituir um interessante caso 
de genuína e estratégica transferência de tecnologia inglesa7. Criada em 
1789, por Jácome Ratton e Thimotheo Verdier, tomou-se, com o decor- 
rer do tempo, numa grande fábrica moderna, passando em 1875 a dedi- 
car-se também à tecelagem, sendo recuperada após o violento incêndio 
de 1883, com equipamento do mais actualizado da altura e, embora com 
sobressaltos económicas e de gestão, chegou até aos nossos dias'. 

Entretanto, apesar do reconhecido atraso tecnológico, Portugal 
acabara por conhecer relativamente cedo os principais inventos da 
indústria algodoeira: a spinning jenny foi adoptada e m  1784 em 
Azeitão', em 1795 já havia várias jennies a trabalhar e m  diversas 
fábricas, tal como se introduzia a mule-jenny em Alcobaça ou o water- 
frame na Fábrica de  Fiação de ~ o m a r ' " .  Mas, mais uma vez, a preco- 

' Jorge Cust6dio e Luisa Santos. "A Real Fábrica de Fiaçrlo de Tomar e a I.' gençáo eu- 
ropeia e americana de fábricas hidráulicas", in  I Enconrro Nacionni sobre o Parrimdnio 
Indusrrinl - Acras e co~nunicoqões, I1 vol.. Coimbra Editora. 1990. p. 538-657. 

R Manuel da Silva Guimarjes, Hi.srrdria de uma Fdbrica - A Real Fbbricn de Fiação de 
Thomor. Santarém. Junta Distrital, 1976. 

' Nuno Luis tvladureira. Mercados e Privilégios - A  indústria porrugiie.so enrre 1750 e 1834, 
Lisboa, Editorial Estampa; 1997, p. 152. 

'"Para uma perspectiva geral e c a n o ~ a f i a  das inovações, cf. Jorge Cust6di0, "Considera- 
ções sobre Acúrsio das Neves, os melhoramentos econ6micos e a industrinlizaçáo portu- 
gucsa". i n  José Acúrsio das Neves, Memdrin sobre os rneios de melhorar a indústria por- 
iusucsn, considerada nos seus diferentes ramos, Lisboa. Querco, 1983. 



cidade, que em termos cronológicos nos colocou à frente de outros 
países europeus, nada significou, pois como afirma Jorge Pedreira, 
"as inovações não se difundiam, permaneciam enquistadas", não 
impondo qualquer ritmo de desenvolvimento ou de progresso técni- 
co". A Fábrica de Tomar constitui, assim, uma excepção no processo 
de encerramento das fiações no Sul, mostrando-se capaz de concorrer 
com o fio estrangeiro, pois "quanto a urdidura, somente na Fabrica de 
Thomar he que ella se fabrica e com tanta perfeição, que até os 
mesmos fabricantes de tecidos a preferem à urdidura que, em avulta- 
das quantidades, e por preços muito mais commodos, tem vindo, e 
continuamente vem de Inglaterra a Portugal"". 

Na verdade, foi atribulada a história das manufacturas privilegia- 
das em geral e no seu papel de oposição à concorrência estrangeira, 
a que se veio juntar depois a conjuntura, sempre evocada, das inva- 
sões francesas e dos "ominosos" tratados de 1805 e 1810 impostos 
pela Inglaterra. Mas a partir do clima protector, de raiz pombalina, 
subsistiram alguns estabelecimentos industriais que acabaram por 
retomar a actividade, embora em novos moldes, depois da instauração 
plena do liberalismo em 1834. E permaneceu, sobretudo, o mito de 
uma protecção sempre invocada ao longo do século XIX, na produção 
de novos discursos proteccionistas. 

2. A emergência das  unidades algodoeiras no Norte 

Nas concessóes de manufacturas privilegiadas de algodão verifica- 
das até 1788" não se encontra nenhuma para o Norte, com excepção 
da concedida a João Baptista Locatelli para Aveiro, que se poder8 
considerar a primeira manufactura de algodão em Portugal, com base 
em privilégio de 1769 no sentido de ensinar a cardar e fiar o algodão 
e de fundar fábricasi" Para a zona do Porto as concessões visavam 

" Jorge Miguel Viana Pedreira, E.~rrurrira Indtr.~rrial e Mercado Colonial - Porrugnl e Bra- 
sil (1780-1830). Lisboa, Difel. 1994. p. 237-239. 

" Timotheo Lecussan Verdier, Merndria sobre asfinçiies d'aigodão acruai~nenre esrabele- 
cidas em Porrugnl, e sobre os obstaculos que impedem os seus progressos, e que provocãd 
a sua ruina & C., in blanuel da Silva Guimaráes, Hisidria de wna Fúbrica - A  Real Fú- 
brica de Fiação de Thomar, Saniarém, Junta Distrital, 1976, p. 220-235. 

" Luis Fernando de Carvalho Dias, A Reiaçóo de Fábricas de 1788, Coimbra, 1955. 
'* Inês Amorim. Aveiro e a sua Pmvedoria nn séc. XVfIf(I690-1814) - esttido econrjinico 

de um espaço hisrórico. Coimbra. CCRC, 1997, p. 471-487. 



então algumas unidades de lã, sendo já mais numerosas as autoriza- 
ções para estabelecimentos de tecidos de seda do largo e do estreito, . 

âmbito de produção limitado, embora muitos pedissem privilégio para 
seda, dadas as facilidades estatuidas na legislação, e depois iam in- 
corporando outros materiais, na conhecida prática de produção de 
tecidos mistos. 

Na realidade, a única grande fábrica algodoeira dos fins do 
período setecentista estabelecida no Norte foi a Real Fábrica de 
Fiação, Tecidos, Estamparia e Curtumes, de Bernardo Clamouse 
Brown & Companhia, na zona de Vilar (Porto), que se apresen- 
tava como uma unidade de feição verticalizante, tendo dimen- 
sões razoáveis para a época, aplicando jennies na fiação. É até de 
tradição que funcionou como um espaço de formação local 
para trabalhadores que depois partiram para pequenos estabele- 
cimentos próprios, sobretudo a partir do momento em que a em- 
presa começou a dar sinais de enfraquecimento, tendo reconver- 
tido as instalações numa fábrica de curtumes. Enfraquecimento 
que se terá devido à importação de fio inglês, e depois de te- 
cidos, que ajudaram à deterioração das condições de mercado, 
pela emergência de pequenas fábricas e oficinas de tecelagem que 
começaram a polvilhar o Porto produzindo tecidos de algodão. Para 
isto terá contribuido a reconvers.ão dos tradicionais teares de seda, de 
lã e de linho espalhados pela cidade e arredores ao uso do algodão, 
bem como a saida de mestres e operhrios desta fibrica que procura- 
ram a sua autonomia no exterior, montando as suas próprias unida- 
des. 

Quem melhor nos explica este fenómeno são os próprios in- 
dustriais quando, em 1837, numa representação às Cortes, so- 
licitam a suspensão do artigo 8." relativo ao fio e trama de algodão 
importado e "preciso para o s  tecidos", marcado para um im- 
posto de 16% na pauta que começaria a vigorar a 10 de Abril 
desse ano, no sentido de se efectuar a equiparação à taxa do 
fio de seda que baixava pelo regulamento pautal para 7,5%. Evo- 
cam, neste contexto, o decreto de 26 de Agosto de 1807, "tempo 
em que sendo os  artigos estrangeiros proibidos, foi admitido O 

fio e trama de algodão, com 10 por cento de direitos, de que re- 
sultou propagar-se tanto o fabrico dos referidos tecidos, espe- 
cialmente nesta Cidade, que ainda hoje faz a subsistência de mi- 
lhares de famílias". Assim, para um conjunto de 17 industriais de 



tecelagem", alguns dos quais iniciaram as suas fábricas precisamente 
em 1807, a razão para a proliferação industrial do algodão no Porto 
radicara na decisão governamental de permitir a entrada de fio inglês 
com um imposto módico. 

Aqui temos uma razão plausível, encontrada pelos próprios indus- 
triais de tecelagem, para a decadência da Real Fábrica de Fiação, 
Tecidos, Estamparia e Curtumes, de Bernardo Clamouse Brown & 
Companhia, normalmente dada como extinta após as invasões france- 
ses na componente têxtil, e para a simultânea proliferação de outras 
unidades concorrenciais. A cronologia das facilidades de entrada ao 
fio inglês, ao quase coincidir com as invasões e com o tratado de 
18 10, terá levado a evocar depois apenas estes acontecimentos, embora 
a atribuiçiio de causas por parte de empresários varie sempre com os 
fins em vista, levando, por exemplo, os proprietários da fábrica a 
invocarem a razão que se tornou recorrente, declarando ao inquérito 
de 1814 a cessão da laboração na componente têxtil ao Tratado de 
Comércio com a Inglaterra, que teria provocado a introdução de fa- 
zendas inglesas e causado grandes prejuízos face aos investimentos. 
No entanto, por essa altura, como a situaçiio geral melhorava, já 
mandavam para o Brasil algumas "carregações" de forma a minorar 
os prejuízos, embora tivessem erguido a fábrica de curtumes para 
aproveitar o local e "parte dos Edifícios e Oficinas". É curioso veri- 
ficar que por 1820 a fábrica de Clamouse Brown seja dada ainda 
como exemplo de fhbrica de chitas que, alem da estamparia, tinha 
"engenho de fiar" que "trabalha actualmente, segundo as notfcias" e 
ainda "cento e tantos teares", segundo se diz numa memória oferecida 
Bs Cortes de 1821-22, onde se defendia a necessidade de verticalizaçáo 
das fábricas de chitas, mostrando as vantagens patrióticas e económi- 
cas de criar trabalho e poupar nas importações, nacionalizando o 
fabrico de tecidos brancos. Deviam para isso tais fábricas terem en- 
genhos de fiar e teares em número proporcional ao volume de fazen- 

'' RepresentaçSo de 1837. pnpel avulso encontrada em miscelânias de Rodripues de Freiras 
na Biblioteca do Ateneu Comercial do Porto. Assinam a representaçiio: Jacinto da Silvn 
Pereira (que diz ocupar 300 pessoas); Manuel Joaquim Machado (250); António Rodrigues 
Coelho (130); Francisco Jose Ribeiro Caldas (157); Januório Rnimundo (140); Francisco 
Paiva de Leite (169); Manuel Manins da Fonseca; António Correia; Manuel Marques Malta; 
JosC da Rocha Coutinho; José Lopes Coelho; Antunes & C" JosC Francisco Ramos; Jose 
Guedes da Silva (130); António Jose Cabra1 (60): Francisco JosC Fernandes (100); Joa- 
quim Perein Vilar (300). 



da que fabricam, e não se limitarem à tinturariab6. Afinal, extinta ou 
suspensa com posterior reactivação a fábrica de Clamouse? Tudo indica 
que a extinçáo da fábrica nada teve a ver com as invasões, mas foi 
abalada com a conjuntura comercial posterior da altura, voltando a 
produzir tecido e encerrando em ocasião ainda por esclarecer. 

Entretanto, em 1814, a expressão algodoeira era já significativa no 
Porto, na nuvem têxtil que corporizava a indústria da comarca 
portuense, embora a grande concentração se verificasse na Cidade: 
das 130 unidades, apenas 29 não estavam relacionadas com a têxtil, 
sendo que 7 eram claramente de  algodão, mas quase todas as restan- 
tes dizendo-se de lã ou de seda declaravam consumir fio de algodão 
e produzir panos de algodão ou mistos. É o caso da mais conhecida 
- a Fábrica de Lanifícios de Lordelo d o  Ouro, de Plácido Lino dos 
Santos Teixeira, que na altura empregava 80 homens e 35 mulheres. 
Mas podiam citar-se também unidades que se dedicavam h produção 
de baetilhas, de veludos, gangas, para além das que declaravam cla- 
ramente produzirem mistos de seda e algodão. Mesmo fábricas que se 
diziam exclusivamente de seda mostravam que consumiam algodão, 
como era o caso da pertencente à viúva Quitéria Balçameda, em 
Cedofeita (com 19 homens e 4 0  mulheres), de quem os três filhos que 
trabalhavam na fábrica eram naturais de Chacim, centro de seda 
transmontano, revelando-se migração daquele centro para o Porto. As 
unidades fabris assumidamente algodoeiras eram: a de Jacinto da Silva 
Pereira, na rua do Priorado, e m  Cedofeita, com 37 trabalhadores; a de 
Manuel Pacheco, na Rua Formosa, com apenas 1 I ;  a de tecidos e 
estamparia de  João A. Leite Guimarães, na rua da Torrinha, com 9; 
a de Fradelos, de Domingos Chaves, com 5; a de José Ferreira, em 
Vilar, com 10; a da viúva de Pereira Basto, com 8; a de Rosa Con- 
ceição e Silva, com 13. Podemos então concluir que o uso de  algodão 
em rama ou fio estava generalizado no parque têxtil por essa altura, 
muito para lá das escassas unidades ditas de  algodão. 

Um exemplo típico da conversão do fabrico de seda ao d o  algo- 
dão, sem abondonar aquela, é o d o  (mais tarde importante) industrial 
Januário Raimundo, que no inquérito de 1814 surgia como fabricante 
de tecidos de seda d o  largo, apenas com 5 trabalhadores, declarando- 
-se em decadência. Em 1826, como proprietário da "fábrica de  seda 

l6 Miriam Hnlpern Pereira. A Crise do Anrigo Regime e as Corres Consriruintes de 1821- 
1822 - Negociar~re.~. fahricanres e arresríos - entre velhas e novas insriruiçóes, Lisboa, 
Jo3o Sá da Costa. 1992. p. 514-520. 



e algodão", na rua Braz de Abreu, em Santo Ildefonso, pedia isenção 
de direitos na importação de 400 arrobas de algodão do Brasil, donde 
também se propunha importar 5 arrobas de chiote, além de 50 arrobas 
de pau campeche a virem de Inglaterra. Este pedido de isenção de 
direitos originou a vistoria da Alfândega, pela qual ficamos a saber 
que a sua "fábrica" era constituida por uma loja com grande quanti- 
dade de fazendas de algodão, com oito teares em trabalho efectivo, e 
uma "casa imediata" com mais três teares, dois de  seda e um de 
algodão, tendo ainda mais sete teares "não seus mas que trabalham 
por sua conta"". 

Este tipo de fontes, constituido por processos de pedido de isenção 
de direitos sobre matérias-primas importadas para "estabelecimentos 
em grande, com provisão da Junta do Comércio" (alvarás de 28.4.1809 
e decreto de 71.4.1813). permite-nos, assim, ir um pouco além das 
referências sumárias dos inquéritos e obter algumas descrições de 
âmbito mais alargado. Assim, em 1814, a fábrica de Jacinto da Silva 
Pereira, na rua do Priorado, em Cedofeita, já tinha engenhos de cardar, 
desengrossar, fiava com "mules", tinha "máquinas de fazer pelo à 
bombazina", além de dezanove teares ocupados em diversas produ- 
ções (lenços, gangas, riscados, lapões, saiotos, baetilhas), e ainda 
uma "casa de tinto", com o respectivo enxugo e um coradouro para 
branquear, ocupando 26 homens e 22 rapazes, revelando um sentido 
verticalizante já nesta altura em que, apenas pelo inquérito, seríamos 
tentados a considerá-la como mais uma tecelagem. Documento idên- 
tico, mas datado de 1822, diz-nos que a fábrica do Jacinto era com- 
posta de diversas casas, "tendo, em uma delas, colocado quatro 
engenhos chamados mules, ocupando-se nesta operação um mestre, 
três oficiais e seis serventes - outra casa de fiação com um engenho 
de desengrossar, três de fino e uma máquina de cardar, no que se 
ocupão cinco homens e cinco rapazes - tem mais dentro do edifício 
dezassete teares trabalhando em toda a qualidade de tecidos de algo- 
dão, ocupando-se 1 1  oficiais, seis aprendizes e dez serventes a encher 
canelas, duas ordedeiras com hum oficial, e um aprendiz, e uma banca 
de  estampar; tem mais outra casa de tinto com uma caldeira grande, 
quatro taxos, três dornas de  tingir azul, com todos os mais utensilios, 
no que se ocupam três tintureiros e um trabalhador" ... E "além do 
que se tinha presenciado tinha por fora trabalhando por sua conta 

" A.D.P. Judicial, Alfândega, Requerimento e processo d e  Januhrio Raimundo, 1826. 



dezassete teares dos mesmos tecidos, três bancas de estampar e várias 
fiadeiras, tudo por sua direcção"". 

Em todo o caso, só  com o fim das guerras liberais e da inerente 
pacificação que, por si só, introduziu algum fomento, a que devemos 
adicionar as medidas proteccionistas traduzidas na pauta de 1837, refor- 
mada em 1841 e considerada pelos industriais do Porto como a "nossa 
carta de alforria fabril", algumas das "fábricas" vão crescer de forma 
determinante. Apostam na tecelagem à custa da expansão do operariado, 
mas, se crescem as fábricas em si, cresce também o número de fábricas. 

A já citada fábrica do Jacinto, que em 1845 tinha ainda 120 
operários, em 184g saltara para 405 operários, dos quais 150 eram 
mulheres, para além das inúmeras fiandeiras e tecedeiras espalhadas 
ao redor de duas léguas da cidade que para ela trabalhavam. Outra 
fábrica, a de Manuel Joaquim Machado, em Miragaia, criada em 181 1 ,  
que em 1845 tinha 1 18 operários, ocupava em 1848 um total de 437, 
dos quais 217 eram mulheres, tendo igualmente tradição de trabalho 
ao domicílio. No conjunto das fábricas de  algodão, as mulheres e 
crianças quase triplicavam a mão-de-obra masculina adulta, confir- 
mado o padrão típico da industrialização de aproveitamento da barateza 
do factor trabalho (Quadro I ) .  

Trata-se de um fenómeno geral na têxtil, conforme as informações 
apresentadas de  1848. As fabricas algodoeiras e de seda d o  Porto 
revelam então uma notória supremacia da mão-de-obra feminina, ain- 
da que esta informação possa ser considerada sem grande rigor esta- 
tístico. A entrada em força do sexo feminino no trabalho fabril tem 
um segredo simples: o salário feminino (60 a 100 rs) era praticamente 
idêntico ao dos aprendizes, ou seja, representava, nas fábricas que 
melhor pagavam, menos de 113 dos saltirios minimos dos homens 
(200 a 400 rs), mais-valia a não desperdiçar agora que a legislação 
liberal apagara as regras tradicionais de  prestação de trabalho, elimi- 
nando as corporaç0es, nomeadamente a de  tecidos do largo que tem 
no Porto dos inícios do século XIX uma história de oposição à liber- 
dade de criação fabril e de recrutamento d e  pessoaliY. Por outro lado, 

I R  A.D.P. Judicial, Alfândega. Rcquerimentos e processos de Jacinto da Silva Pereirn, 1814 
e 1822. Agradcço ao Dr. Silvestre Lacerda a comunicação desias e de outras informnçóes. 
Sobre esta ffibrica. cf. Madalena Magalháes, "Aspectos da industrialização no PortoW,in 
VI Colrjquio Ibérico dc Geogrnfin (textos de apoio), FLUP, 1992. 

"' As corporaçõcs dos fabricanies de seda, do Largo liso e Largo de lavor, estabelecidas por 
aviso de 5.1.1780. foram abolidas por resolução de 14.1.181 1, mas repostas por outn de 



Quadro  I - Fábricas  têxteis no  distr i to do  Por to  em 1848 

Fonrc: Rri.isi<i Unirrrscrl L isbunr f~ .~r .  23.5.1850, 

este recrutamento do sexo feminino deverá corresponder à integração 
fabril de muitas das inúmeras fiandeiras e tecedeiras que antes traba- 
lhavam ao domicílio, de forma a tirar do seu serviço uma maior 
rentabilidade. Mas há ainda uma outra explicação de  natureza 
conjuntural para que a intensificação do trabalho feminino ocorresse 
entre 1845 e 1848, que tem a ver com a guerra civil da Patuleia, 
sendo sabido que havia batalhões exclusivamente formados por "ar- 
tistas". Numa altura de grande mobilização militar, e? natural que 
muitos fabricantes tenham visto na intensificação do trabalho femini- 
no não s6 a salvação para manter as fábricas em laboração regular, 
como a oportunidade para introduzirem esta mão-de-obra mais barata 
sem grandes protestos dos operários masculinos, ocupados estes nas 
manobras militares e políticas: apesar de já existirem há muito tempo 
mulheres nas fábricas, conforme se pode observar no inquérito de 

13.2. I8 19. No Pono. a Comissáo de  Com6rcio. criada por ordem das Cortes de 182 1 ,  
considerava-as. naiuralmente. "um dos maiores estorvos" ao com6rcio e indústria. pedin- 
do dc novo a sua abolição. 



1814, parece ser s6  agora que elas entram em força, subvertendo a 
estrutura tradicional de mão-de-obra 

As décadas de  40  e '50 foram fundamentais no aparecimento ex- 
plosivo de novas fábricas de tecidos de algodão, ainda que a palavra 
fábrica seja aqui forçada, pois raramente estamos perantes unidades 
com outra força motriz d o  que a braçal. Trata-se, na maioria dos 
casos, de soluções oficinais alargadas, de manufacturas que, para 
crescerem, concentram mão-de-obra e multiplicam o trabalho ao do- 
micílio, numa complementaridade típica das soluções pré-industriais. 

Informações dos relatórios apresentados à Junta Geral pelo go- 
vernador civil do Porto falam, a nível distrital, de 160 "fábricas" de 
algodão, 33 de seda e 8 de tecidos mistos de seda e algodão, para o 
ano de  1855; para o ano seguinte, esses números eram respectivamen- 
te, 189, 40 e 5 ,  a nível distrital, mas cuja localização era quase toda 
no Porto (excepto 12 e m  Bouças, algumas-em freguesias depois in- 
corporados no concelho do Porto, e 6 em S. Tirso). Em todo o caso, 
o número de unidades fabris têxteis tinha-se multiplicado imenso, um 
pouco por todo o lado no Porto, expandindo-se para as zonas então 
periféricas: a freguesia do Bonfim liderava, concentrando largamente 
o maior número de fábricas de tecidos de algodão (150). além das de 
seda (13) e mistos (5), segundo dados de 1861. Este crescimento 
verificou-se apesar das alterações pautais de 1852, que segundo os 
industriais d o  Norte eram gravosas para a produção d o  pano crú, pois, 
diziam, "a matéria-prima paga mais d o  que o produto! O fio paga 55 
rs por arratel, o pano crú 4 0  rs por arratel", parecendo-lhes impossi- 
vel desenvolver nestas circunstâncias tal produção, levantando-se mais 
uma vez a questáo de saber se o governo "teve por fim proteger a 
estamparia", questão que se torna recorrente nas discussões pautaislO. 

Este crescimento da tecelagem gerou procura de fio, levando a 
aumento de importação e a expectativas de mercado neste segmento, 
pois a tradição domiciliária da fiação e as pequenas produções de 
fiação que algumas fábricas desenvolviam para abastecimento pr6- 
prio já não satisfaziam. Assim, conforme se pode observar n o  quadro 
relativo a 1848, já surge no Porto uma fzíbrica exciusivamente de  
fiação de  algodão: trata-se da Fiação d o  Rio Vizela, e m  Negrelos (S. 
Tirso), criada em 1845. Nesse ano, uma altura de  claro entusiasmo no 
investimento industrial no clima cabralista de "melhoramentos mate- 

?" Representaçáo da Associaçao Industrial do Porto, 7.2.1853. 



riais", marcado nomeadamente pelo início de construção de novas 
estradas que ligariam os principais centros nortenhos (Porto a Guima- 
rães, a Braga, a Viana), surgiram dois projectos de fiação, claramente 
rivais, envolvendo cada um deles negociantes e industriais distintos. 
Um deles, é o da referida Fiação do Rio Vizela, sociedade em parce- 
ria, liderada inicialmente pelo técnico francês Eugene Cauchoix, que 
associou negociantes portuenses e industriais de tecelagem como 
Manuel Joaquim Machado (o maior industrial do Porto, acima 
referenciado) e António José Cabra1 (que viria a liderar futuramente 
esta fábrica), e apostava no aproveitamento de energia hidráulica, em 
propriedade adequada de um dos sócios. Este projecto teve realização 
imediata, começando a construção da fábrica em Outubro de 1845 e 
a laboração em 1846, embora com grandes dificuldades iniciais, que 
implicou a aplicação de lucros durante muitos anos para responder Bs 
exigências de investimento, tornando-se depois a maior fábrica da 
região, com sucessivas recomposições societárias, ampliações no 
equipamento e um crescimento desmesurado da concentração de mão- 
-de-obra, evoluindo a partir dos anos 70 no sentido verticalizante. O 
outro projecto era liderado por Eduardo Moser, negociante estrangei- 
ro radicado no Porto, e deveria originar a companhia "Concórdia", 
como fiação a vapor e capital nominal de 400 contos em acções de 
100 mil réis, prevendo-se ainda, na respectiva escritura de constitui- 
ção, a possibilidade de fabricar tecido; o elevado montante de capital 
solicitado, ainda que com entradas faseadas e a decisão de se dedicar 
também à tecelagem são factores que ajudam a explicar o insucesso, 
a que se deverá acrescentar a conjuntura pouco propícia a operações 
de capital, com o fim do cabralismo a originar a guerra civil da  Maria 
da Fonte e Patuleia, embora constituísse provavelmente o embrião da 
mais tardia Fiação de Crestuma, que só arrancou nos meados da dkcada 
de 50 (1857), laborando na antiga fábrica de ferraria da Companhia 
dos Vinhos, junto ao rio Ima, agora com aproveitamento hidráulico". 
Estes projectos criaram na altura algum entusiasmo nos meios 
industrialistas, pois, como salientava a imprensa da altura, reportan- 
do-se a rivalidades tradicionais entre industriais e comerciantes, estas 
duas fábricas representavam uma "aliança nova" onde antes houvera 
antagonismo, pois agora, "a classe mercantil dá a mão aos industriais 

? '  Jorgc Fernandes Alves e Silvestre Lacerda, - "FSbrica de FiaçZio e Tecidos do Rio Vizela 
- As origens". in  O Tripeim, 7.' skrie, ano XV. no 112, pp. 41-46, e no 3, pp. 84-88. 
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e se confunde com eles no interesse de levar a maior altura a nossa 
produção Fabril", para isso mobilizando e associando capitais". 

Entretanto, outros industriais agem por conta própria, como Ja- 
cinto da Silva Pereira que, na concepçáo verticalizadora do seu em- 
preendimento desde o início, decide ampliar a sua própria fiação, em 
Cedofeita, equipando-a com uma máquina a vapor (1850). Mais infe- 
liz foi a tentativa de  José Barbosa para estabelecer uma fiação na rua 
Fernandes Tomás, que não logrou erguer-se quer por falta de conhe- 
cimentos técnicos, quer pela morte precoce do fundador". É certo 
que a abundância de fio inglês no mercado niío estimulava inicial- 
mente as fiações, que foram surgindo lentamente, arrastando consigo 
uma deslocaçáo geográfica da têxtil algodoeira na medida em que se 
vão situar junto de diversos cursos de água, aspecto fundamental para 
a utilizaçào de energia hidráulica. No domínio das fiações algodoei- 
ras hidráulicas, surgem ainda, em 1860, a da Balsa, em Sobrado, 
Valongo, nas margens do rio Ferreira; em 1879, iniciou-se a da Retorta, 
em Vila do Conde, sobre o Ave, embora só  comece verdadeiramente 
a funcionar como fiação nos meados de 80. Sublinhe-se que algumas 
destas fábricas se equipavam também com pequenas miquinas a va- 
por, só  para períodos de estiagem, dados os custos elevados em car- 
vão, sendo descritas com algum pormenor pelo inquérito industrial de 
188 1. 

Mas há quem aposte na produção de fio junto do concentrado de  
tecelagem, ainda que para isso tenham de optar claramente pela 
energia do vapor. Nesta linha, surge na cidade do Porto, no Bonfim, 
o coração da indústria algodoeira d o  Norte, uma fiação - a de  
Montebelo, da Companhia Fiação Portuense, sociedade anónima cria- 
da e m  1863, com um capital de 200 contos de réis. Depois surge 
ainda outra também no Bonfim, a C" Fiação e Tecidos d o  Porto, 
formada em 1875, e, um pouco mais afastada, a de  Salgueiros, criada 
em 1873, que depois evolui verticalmente, dedicando-se tambim h 
tecelagem e tinturaria. 

A cronologia de implantação destas fiações revela a importância 
local da crise dos anos 60, provocada pela Guerra da Secessão nos 
Estados Unidos, surgindo de novo a "fome de  fio". O abastecimento 
escasseia e ,  por acréscimo, o algodão em rama que existia nas fábri- 

' 1  Cf, ",7 i, n rica de fiaç5o". in  O Cí1rnCrcio do Porro. 20-6.1856. 
'I Cf. "Fabrica de fiaçiio". in  O Comércio do Porro, 21-6.1856. 



cas portuenses para fiaçáo domiciliária ou própria é vendido a bom 
preço para Inglaterra. Vive-se, então, uma fase difícil no Porto, com 
as fábricas a pararem ou a reduzirem a sua laboração e o habitual 
nestas ocasiões, os operários a mendigarem pelas ruas. Nesse contex- 
to, muitos industriais têxteis do Norte recusaram-se a expor na Expo- 
sição Internacional do Palácio de Cristal, como já se haviam recusado 
a levar artefactos seus à Exposição de Londres em 1862, para evita- 
rem o confronto com os tecidos estrangeiros. O descontentamento dos 
industriais com a Exposição de 1865 foi tão grande quanto muitos 
representantes de casas estrangeiras fizeram questão de apresentar 
nos produtos expostos etiquetas com os preços de origem e o acrés- 
cimo das taxas protectoras, irritando os consumidores pela evidência 
dos custos da protecçáo e produzindo antipatia para com os produto- 
res nacionais, ao explicitarem claramente quem pagava a "protecção" 
no fim do circuito comercial. Mas nos finais dos anos 60, o reconhe- 
cimento da existência de mercado para o fio, o s  lucros então auferidos 
pelas fiações existentes e a normalização do abastecimento das ra- 
mas, em conjugaçáo com um ambiente mais propício à iniciativa 
empresarial, a partir da nova lei das sociedades anónimas (1867) que 
facilitou a concretização de operações colectivas de capital e a dimi- 
nuiçáo dos riscos individuais, propiciam um "boom" na criação (ou 
reorganização) de fiações, ajudadas por protecção pautal específica. 
Rapidamente se encontraram dificuldades de escoamento de fio, por 
sobreprodução, com o respectivo embaratecimento. Sublinhe-se que 
só por si a Fiação do Rio Vizela produzia cerca de um terço da 
produção nacional de fio, nessa medida constituindo um verdadeiro 
regulador dos preços. Como reconhece e defende o inquérito de 1881, 
s6 podiam prosperar as fábricas que praticavam a verticalizaçáo, isto 
é, as que fiavam e da fiação própria partiam para a tecelagem, embora 
isso se verificasse mais nos que produziam riscados, cotins, baetas e 
fazendas aveludadas, pois no sector do pano cru liso a concorrência 
estrangeira não deixava grande margem de manobra. Em todo o caso, 
começaram a surgir as "fábricas completas" tal como designará a 
estatística posterior estas unidades que integravam as diversas etapas 
- a fiação, a tecelagem e depois a estamparia. 

Mas, na tecelagem, o que continua a surpreender, nos finais do 
século XIX, é a persistência das formas domiciliárias de produção, 
com que os inquiridores de 1881 se escandalizam. Só a fábrica de 
Asneiras, de Pereira de Magalhães (antiga fábrica do Jacinto), tinha 



então 229 teares manuais seus colocados fora, em casas e oficinas, 
a trabalharem por sua conta, fornecendo o fio e pagando a feitio, 
além de mais cerca de 800 teares, cujos donos lhe vinham comprar o 
fio e depois vender o tecido, recebendo parte em fio e parte em 
dinheiro. "Dos grandes fabricantes do Porto, alguns nem têm ffibrica, 
isto é, teares em estabelecimento seu", outros tinham pequenas ofici- 
nas com pequena produção, outros apenas  tinturaria^'^. O bater carac- 
terístico dos teares tornou-se típico de certas zonas do Porto, 
particularmente no Bonfim, onde havia "ruas e ruas em que cada casa 
era uma oficina", havendo quem calculasse estes teares em 10.000 s6 
na cidade. E,  apesar do excesso de fio de extracção mecânica, ainda 
continua o processo da fiação dornicili6ria para determinados tipos de 
fio grosso, num processo completo, conforme o inquérito de 1881: 
"Toda a família do tecelão vive do tear. O pai e os filhos maiores 
tecem, as crianças enchem canelas, as mulheres fiam e dobam." E 
alguns alargavam as suas oficinas, entregando também produção à 
tarefa a vizinhos seus, num processo de ampliação em cascata. Não 
admira que, a nivel de estabelecimentos ligados ao algodão, s6 na 
cidade do Porto, o inquérito de 1890 contabilizasse 1381, entre gran- 
de e pequena indústria. 

Em 1888, um inqukrito oficial sobre a indústria da tecelagem 
dava uma explicação histórica, baseada na fuga ao aprendizado gra- 
tuito e à desqualif icação profissional para esta pulverização 
domicilifiria da indústria algodoeira, sustentada sobre a estratégia da 
"tarefa" desenvolvida pelos empresários algodoeiros, transpondo-se 
os operários para os domicílios suburbanos e envolvendo toda a fa- 
mília na produção, reduzindo os custos ao mínimo possível e contri- 
buindo fortemente para aviltar os preços". Na realidade, o trabalho 
ao domicílio era uma prática muito antiga no Norte de Portugal, como 
o demonstrou A. L de Carvalho, para a zona de Guimarães, onde os 
teares domicilifirios e oficinais tinham uma longa história, embora 
virados para a produção secular de linho, jfi na configuração típica de 
verlagsystem, isto é, animada por uma rede de negociantes que for- 

24 Cf. Cornissáo Central Directora do Inqukrito Industrial, Inqu4riio Indusirial de 1881. In- 
qukrito Directo. Segunda parte. Ksita òs Fábricas. Livro Segundo, Lisboa, Imprensa 
Nacional, 1881, p.117-165. 
MOPCI, Inquériio sobre o esiado da indúsrria da iecelagern na cidade do Porto e sirua- 
ção dos respectivos operários ordenado por dcrero de I3 de Dezembro de 1888, Lisboa, 

' Imprensa Nacional. 1889, p. 8. 



nece a matéria-prima ao domicílio e comercializa o produto acaba- 
do'6. Isto para lá do trabalho doméstico da lã (em Santo Tirso era 
particularmente activa a produção de baetas carriças, produzidas nos 
numerosos teares de Al'varelhos e Guidões já em pleno século XVIII) 
ou da produção oficina1 de sedas e veludos, como era o caso da zona 
limítrofe Famalicão-Guimarães, a leste (Ruiváes, Landim, Pedome, 
Carreira, segundo o inquérito de 1845). 

3. Crescimento, expansão ao  vale d o  Ave e crises 

Mas para esta multiplicação do trabalho domiciliário na segunda 
metade do século XIX, que na realidade recupera e expande práticas 
pré-industriais de forma quase epidémica, muito ter5 contribuido a 
crise da agricultura, com a baixa de preços dos cereais e a quebra na 
exportação de gado, a criar a necessidade de novos rendimentos para 
o agricultor, que muitos vã0 buscar complementarmente ao tear, como 
mais tarde de novo à fábrica, estabelecendo o padrão de complemen- 
taridade entre a indústria e a agricultura que se tornou numa configu- 
ração típica da têxtil nortenha. Se  tal processo se alarga 
progressivamente ao redor da Cidade, rapidamente penetra no Vale 
do Ave. A instalação local de fiações com sucesso, como a da Fiação 
do Rio Vizela, que, desde os meados do século, não se terá eximido 
a distribuir fio de algodão aos pequenos produtores e comerciantes 
locais, disseminando o contacto com esta fibra e propiciando a pro- 
dução de tecidos mistos, a existência de mão-de-obra mais barata, 
abundante e mais cordata do que os trabalhadores urbanos, o papel 
dos cursos de água como fontes de energia e como elementos indis- 
pensáveis na instalação de tinturarias numa altura em que a indústria 
urbana passou a estar sujeita a condições mais rígidas e maior fisca- 
lização, bem como a instalação, ao longo da segunda metade do sé- 
culo XIX, de  infra-estruturas básicas como o caminho de ferro e as 
estradas, tudo isso contribuíu para atrair iniciativas empresariais têx- 
teis para a região. Em 1877, surgiu a Fiação do Bogio, em Fafe, por 
iniciativa de um "brasileiro" de torna-viagem (José Florêncio Soa- 
res), uma fábrica com equipamento moderno (turbina e miquinas de 
fiação) vindo de Manchester, com um operariado tipicamente muito 

lh A. L. de Carvalho. Os Mesreres de Guimarães. 2.' volume, Guimarães. 1941. 
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jovem e feminino, que passa a fornecer fábricas e oficinas de Braga 
e Guimarães, para além de vender para o restante mercado nacional. 
E depois é um corropio de industriais e homens de negócio que se 
vêm instalar no Vale do Ave: em 1887, criava-se a C." de Fiação e 
Tecidos de Fafe; e m  1892, a fábrica de fiação e tecidos da C." Fabril 
do Cávado, em Ruães, Braga; em 1890 a Companhia de Fiação e 
Tecidos de Guimarães. Nestas sociedades por acções é visível o ca- 
pital de origem brasileira, através de emigrantes de retorno, sendo 
algumas lideradas nos corpos sociais por esses "brasileiros". São  
fábricas de novo tipo, com aproveitamentos hidráulicos e máquinas a 
vapor para as estiagens (evoluindo para a produção/utilização de elec- 
tricidade nos inícios do século XX), com montantes já elevados de 
capital (oscilando em torno dos 200 contos iniciais, em média), des- 
tinadas a ocupar largas centenas de trabalhadores cada uma. Por ve- 
zes capitais urbanos são fornecidos, e m  volume mais reduzido, a 
pequenos tecelóes com oficinas que revelam capacidade de trabalho, 
com quem capitalistas d o  Porto se associam, procurando manter as 
sedes das empresas no Porto e as fábricas no Ave. Basta lembrar que 
surgiu assim Narciso Ferreira, o industrial de  Riba d 'Ave que come- 
çou por ser teceláo em casa, após a aprendizagem, para depois esta- 
belecer uma pequena oficina, vendendo pelas feiras e no Porto, e 
seguidamente evoluir para uma sociedade com capitalistas do Porto 
para uma estrutural fabril moderna (a Sampaio & Ferreira, em 1896) 
a que deu uma ampla dimensão, acabando por s e  tornar gradualmente 
no maior industrial do Norte. com vári. fábricas têxteis, além de um 
papel inovador no sentido de desenvolver acções para a produção e 
comercializaçáo da  electricidade". O percurso que vai da oficina à 
fribrica tornou-se frequente, umas vezes por evolução lenta, outras 
vezes através de sociedades iniciais, q u e  mais tarde eram superadas 
ou controladas por quem efectivamente estava na fábrica. Também 
houve alguns industriais e comerciantes que  venderam ou liquidaram 
as suas fábricas no Porto e vêm pessoalmente para a região, o mesmo 
se passando com outros negociantes q u e  passam a assumir a qualida- 
de de industriais. 

. , 

. . 
!' Cf. Jorge Fernandcs Alves. "Fundaçao Narciso Ferreira- Indústria e Obra Social naTêxti1 

Nortenha". i n  O Tripeinj .7.' skrie, ano XV, n.' 8, pp. 242-248; Idem, "No Centenário da 
S:iiiipoio. Fcrrcirn & C.' - A Obra Industrial de Narciso Ferreira", Boletim Informativo- 
Mirseu do Indústria Têxtil (V N. de Famnlicüo), n.= 8-9, Julho 1997, p. 2-11. 



Mas na própria cidade do Porto continua a ampliação do parque 
algodoeiro, alargando-se de forma centrífuga em relação ao centro 
urbano, surgindo fábricas já com equipamentos de elevado nível, como 
é o caso da Fábrica de Fiação e Tecidos da Boavista, cuja instalação 
decorre em 1889, propriedade dos Graham, família inglesa de comer- 
ciantes ligada-ao-import-export, há muito radicada em Lisboa (com 
um ramo familiar no Porto), explorando na capital a estamparia (Fá- 
brica do Braço de Prata) e a indústria do papel. A multiplicaçáo das 
chamadas "companhias" ou sociedades anónimas foi um facto nos 
finais da década de 80 e, a partir dos seus relatórios, pode-se perceber 
como o negócio dos fios e tecidos se tornou lucrativo: em 1887, os 
dividendos distribuidos das sociedades anónimas do sector atingiam 
uma média de 10.44% (os lucros foram nesse ano de 18%). descendo 
para 8,25% e 7,14%, o que era excepcional em termos industriais, 
pois o juro de capital rondava os 6% e havia toda uma tradição de a 
indústria raramente dar distribuição de lucros, facto que leva Firmino 
de Oliveira a afirmar que "foi em virtude d'essa remuneração que o 
capital acudiu para se montarem novas fábricas, ou para ampliação 
das existentes"". Das oito companhias algodoeira existentes em 1887, 
subira-se a catorze em 1892, num efeito anterior B publicação da 
pauta deste último ano, como Maria Filomena Mónica muito bem 
acentuou, ao sublinhar sucessivas vagas de pequenos estimulas desde 
1886 (isenções sobre as ramas, aumentos sobre alguns produtos aca- 
bados, baixa das ramas no mercado in te rnac i~na l )?~ .  

Nos inicios da década de 90, os grandes fabricantes da fiaçiío e 
tecelagem apresentavam a situação da respectiva indústria como crí- 
tica, dada a aceleração do investimento no sector, pois entre 1881- 
1890 o equipamento produtivo (número de fusos  e teares) 
multiplicara-se por três, para além do efeito de modernização dos 
fusos que aumentava em cerca de 150% a produção. A crise era 
naturalmente de abundância, pelo que se reclamava mercado. 

Para demonstrarem as novas capacidades industriais, os indus- 
triais têxteis revitalizaram a Associação Industrial Portuense, apro- 
veitaram a visita real ao Porto na ressaca da revolta republicana de 31 
de Janeiro de 1891 e recuperaram a estratégia das exposições, reali- 
zando uma no final deste ano, aberta exclusivamente a produtores 

Luis Firmino de Oliveira. Indúsrrin Algr~doeirn. 1887-1903. Porto. 1904. p. 32 
29 MUna Filomena Mdnicn, Arre.rüos e Operários, Lisboa, ICS. 1986. p. 159-160. 



nacionais'". Simultaneamente apresentarem um projecto de pauta, em 
consonância com os industriais lisboetas, na vaga então favorável às 
políticas proteccionistas, apesar da oposiqão de  interesses, pois'"os 
produtos de  uns fabricantes são reputados matéria-prima para os 
outros"". Assim, na vaga internacional d o  proteccionismo dos anos 
90, também aqui se reacendeu essa esperança para a criação de um 
mercado nacional em quase exclusivo, como forma de o tornar 
satisfatório para a capacidade produtiva instalada e para desenvolver 
o chamado "trabalho nacional". A reforma pautal de 1892, assinada 
por Oliveira Martins, foi considerada uma vitória da classe, mas 
encarada como um processo de militantismo para impedir desvir- 
tuaçòes, dada a constante luta entre os diversos grupos de interesses 
económicas e suas pressòes. A Associação Industrial Portuense avi- 
sava os seus associados, de que o regime pautal não era estável, 
pairando sobre ele a "nrlvem da commissiio revisorn" e veleidades de 
alguém "com a mesmo chnve abrir ns fronteiras e fechar as ofici- 
nas", apelando ao cuidado e à vigilância para não se perderem as 
conquistas pautais obtidas". 

Momento úni.co de entendimento entre os  representantes dos vári- 
os segmentos da têxtil algodoeira, a pauta de 1892 foi hipervalorizada 
no discurso industrialista, pois o seu efeito não teria consequências 
de maior em face da baixa dos preços internacionais se não se tivesse 
conjugado com a crise financeira, a qual depreciou consideravelmen- 
te a nossa moeda. Foi a fase do chamado "ágio do ouro". processo de 
desvalorização da moeda que se conservou bastante tempo a rondar 
os 50%. e que,  por si só, tornou proibitivos muitos produtos estran- 
geiros. Para ajudar ao surto industrial da década de 90, tiveram tam- 
bém importância as pautas ultramarinas, com diferenciais entre 50 a 
90% de protecção a favor dos produtos metropolitanos, o que abriu 
as portas do mercado colonial à indústria algodoeira: a exportação 
para África saltou rapidamente dos 100 contos de tecidos em 1891 
para 2377 contos, em 1899, crescimento que declina a partir de 1900. 
Mas durante a década de 1890, como reconheceu Firmino de Olivei- 

Cf. Jorge Fernandcs Alves. "Desagravar o Rei - A oporiunidade polltica da exposiç3o in- 
dustrial dc 1891". in  O Tripeiro. 7.' s6rie. ano X111. n." 12, Dezembro de 1994, pp. 370- 
373. 

'I MOPCI. Inqufriro Indusrriol de 1890, vol. IV, Lisboa. Imprensa Nacional, 1891, pp. 755- 
756. 

'' Rclnrririo e Conrns dn A.ssocin(.do Indusrrinl Portuense, 1893194, p.7. 



ra, face ao permanente aumento de produção e respectivo escoamen- 
to, criara-se a ideia de que o mercado ultramarino estava ganho e, 
então, a tecelagem multiplicou-se principalmente no Porto, Braga e 
Guimarães, pois "a África pedia tanto, que toda a gente era tecelão". 
A nova exposição industrial de 1897, no Porto, organizada já em 
torno de prémios, deu visibilidade ao progresso verificado, numa altura 
de reorganização pautal, revelando um crescente esforço de equipa- 
mento mecânico. A Fiação de Vizela já apresentava os célebres panos 
crús necessários à estamparia, além do tradicional fio de algodão, 
fruto de um crescimento que não era apenas de mão-de-obra (1320 
operários, dos quais 50% eram mulheres). A década de 1890 trouxe 
pois a euforia para a têxtil algodoeira, fechando o século com resul- 
tados amplamente positivos para a maioria das companhias, segundo 
os relatórios anuais: em 1898, a C." de Fiação e Tecidos de Guima- 
rães apresentava de lucro annual sobre o capital nominal 4670, a C." 
de Fiação Portuense - 28%, a C." de Fiação de Crestuma - 27%, a C." 
de Fiação e Tecidos de Alcobaça - 2076, a C." de Fiação e Tecidos 
de Fafe - 195%. a C" Fabril do Cávado - 16.5'70, níveis inatingíveis 
por quaisquer outros sectores industriais da altura e que explicam a 
disponibilidade de capitais para novas fábricas têxteis, que se erguem 
tanto no Porto como no Vale do Ave (Famalicão, Guimarães, ~ a n i o  
Tirso). Resultados "deveras assombroso", dizia o insuspeito Jornal 
das Finanças ( 16.4.1899). 

Em 1901, os lucros desciam de forma acentuda. A queda das 
exportações para África (que absorvia 115 da produção), conjugada 
com a inércia do ritmo de fez acumular os stocks, com 
todas as consequências (paralisações, problemas de crédito, baixa de 
preços), quadro que se estendeu até 1903. Era uma crise diferente da 
anterior, afirmavam os industriais, pois em "1891 foi a falta de  con- 
sumo para os produtos que, em geral, a indústria estava habituada a 
produzir, e na actualidade, é a falta d'um mercado que, nos obrigou, 
a produzir artigos que só ali encontram consumo"", salientando-se o 
efeito de especialização que o mercado africano induzira. Desempre- 
go e redução dos dias de trabalho surgiam como as soluções de sem- 
pre, perante a miséria, o que podiam fazer os tecelões fabris? 
Viravam-se para os seus teares domésticos e teciam, teciam, de tal 
forma que "no casebre humilde não cessa jamais o tic-tac do tear; o 

l3 Luis Firmino de Oliveira, Indúsiria algodocira.1887-1903. Porto, 1904. p.23. 
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pai, a mulher, os filhos alternadamente, dia e noite, 3 machina fati- 
gante", para depois, no fim de semana, o produto do tear ser vendido 
c c  pelo que der, seja pelo que for", num processo de aviltamento de 
preços e de qualidade, como nos relata o Jo rna l  d a s  Finanças". 

Com o objectivo de estudar o mercado africano, as 18 maiores 
empresas algodoeiras enviaram um técnico- a Angola, mas a imagem 
recolhida não foi animadora para os defensores do comércio colonial, 
pois além do contrabando de origem belga, os tecidos portugueses 
enfrentavam outros obstáculos difícilmente contornáveis: anarquia 
administrativa, falta de transportes, ausência de segurança individual 
e o baixo poder aquisitivo, pautado pela borracha, então em conjun- 
tura de baixa, produto que era trocado pelo tecido, funcionando este 
como moeda na economia indígena". No campo do abastecimento de 
algodão em rama só  algumas centenas de toneladas se importavam de 
lá antes da década de 1930. O mercado colonial era, afinal, um ob- 
jecto ainda a construir, na altura ainda muito contingente e limitado. 

Era, então, urgente alargar e consolidar o mercado interno, diver- 
sificando a produção, ensaiando o fabrico de tecidos finos para subs- 
tituir impor tações ,  cap tando  espaço  nos emergentes  "grandes 
armazéns" que desenvolviam novas estratégias de comercio a retalho 
em contacto directo com o público e redes de caixeiros-viajantes a 
calcorrearem o País". E os industriais pediam novas ou maiores pro- 
tecções pautais, não já para os produtos que fabricavam mas os que 
pretendiam fabricar - os  tecidos finos. A crise têxtil dos inícios do 
século XX devia-se, na realidade, particularmente ao mercado interno 
(a braços com a crise agrícola e retracção nas remessas de emigran- 
tes, bem como a alterações nos padrões de  consumo), pois a produção 
algodoeira baixara de cerca de 15000 contos para 8000, quando as 
colónias só  absorviam cerca de 2000. As principais fiações tentaram, 
ainda, efectuar uma operação de controlo d o  mercado através da rea- 
lização de um trust ou cartel no sentido de manterem os preços do 
fio, que chegou a girar sob a firma Guimarães, Fonseca & C.". Esta 
firma começou por adquirir toda a produção, procurando estabelecer 
quotas de produção aos fabricantes de fio, mas esbarrou no facto de  

Jornnl das Finnnqos. n." 462. 7.4.1901. 
" Fcrnando Pimenrcl. Invesrigfi(.Zo Comercial nn Provincin de Angola crn 1902-1903, Por- 
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" Cf. Jorgc Fcrnandcs Alvcs. "ArmazCns do Anjo - Uinn História dc comkrcio a retalho", in 
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alguns deles serem também fabricantes de tecido, tendo alguns, à 
partida, recusado integrar o cartel (ex. fábricas do Bugio e de 
Alcobaça)". Náo foi longa a acção do trust, evidenciando apenas as 
rivalidades industriais, sem harmonização possível. Além disso, o cartel 
teve como reacção a proliferação de pequenas fiações independentes 
em fábricas que até aí se dedicavam apenas à tecelagem, acção agora 
facilitada pela generalização de novas formas de energia (motores a 
gás e a electricidade). Em 1905, algumas fábricas urbanas já s6 
trabalhavam três dias por semana ou em semanas alternadas, reduzin- 
do-se em conformidade os salários, o que levantava graves problemas 
sociais. Mas a situação de  sobreprodução na indústria algodoeira era 
mundial e prolongou-se: em Paris, em 1908, no Congresso Internaci- 
onal Algodoeiro, aprovou-se uma proposta de redução de 113 da ac- 
tividade, eliminando-se dois dias de trabalho por semana, medida 
adoptada noutros países mas que em Portugal não teve reflexos. 
Melhorias pontuais vieram de Angola, com a subida de cotação da 
borracha e solicitações de tecidos. 

Apesar de tudo, a expansão do sector algodoeiro no Norte (mais 
precisamente no grande Porto e Vale do Ave) foi espantosa, a ponto 
de a região se tornar para sempre o maior pólo desta indústria: se em 
1892, o Norte absorvia 70% das importações de ramas, em 1902 
subia já  aos 82%. Este crescimento fabril, que a partir de 1901 se 
facilita com a legislação que cria a sociedade por quotas de 
responsablidade limitada, conjugado com a reduzida capacidade de 
escoamento, trouxe consigo problemas sociais graves e os conflitos e 
as greves começaram suceder-se. Em Junho de 1903, por exemplo, 
estala uma greve que paralisou praticamente a indústria urbana e teve 
como consequência principal uma aceleração na maquinização fabril, 
arrastando ainda mais desemprego". Mas ao Vale do Ave as greves 
só chegam no Verão de 1910, no surto grevista que antecipou a pro- 
clamação da República e se estendeu a todo o País, tomando nessa 
zona aspectos simbólicos de libertação, como foi o caso da enorme 
palmat6ria retirada a um capataz da Rio Vizela e ostentada nas ma- 
nifestações operárias, a denunciar a violência ali atingida no controlo 
patronal sobre o operariado. Mas o inquérito à situação do operaria- 
do, em 1910, mostra que os tecelões urbanos tinham consciência dos 

" Cf. Jornal de Finanqas, n." 640.4.9.1904. 
Cf. Maria Filomena M6nica. Arrcsãor e Operários. Lisboa. ICS, 1986. pp. 155-205. 



problemas e da  impossibi l idade d e  os  ul trapassar .  Para lá da 
maquinização crescente (um tear mecânico produzia o triplo de um 
manual), persistiam os trabalhos domiciliários e os patrões começa- 
vam a recrutar a sua mão-de-obra no campo, contratando cada vez 
mais mulheres. D o  meio rural vinham outros problemas: as fábricas 
da província pagavam menos aos operários, trabalhavam mais horas, 
recrutavam menores, tinham instalações mais baratas, usufruíam de 
energias hidráulicas, algumas já laboravam ininterruptamente, com 
dois turnos, como era o caso da de  Riba d'Ave, tudo se traduzindo em 
cerca de 50% de custos a menos na p r o d ~ ç ã o ' ~ .  Compreende-se, as- 
sim, a transferência gradual do domínio têxtil das fábricas d o  Porto 
para as fábricas do Vale do Ave, com o crescimento do desemprego 
urbano e com muitos operários a rumarem para o Brasil ou para as 
obras públicas. 

4. Cont ro la r  o crescimento 

A proliferação de  fábricas algodoeiras, numa crescente pulveriza- 
ção do sector, não agradava nem aos principais fabricantes e inves- 
tidores, nem sequer aos meios operários, todos a braços com os 
resultados de uma sobreprodução contínua. E, face à agitação e rni- 
séria dos tecelões urbanos, ate chegou a ser discutida no Senado 
municipal d o  Porto uma proposta de lançamento de um imposto sobre 
todos os  tecidos extra-urbanos que entrassem na cidade, como forma 
de  proteger a indústria urbana,  uma das  variantes da  ideia d e  
municipalização do sector que alguns chegaram a defender, face à 
crescente e imbativel concorrência que chegava d o  vale d o  Aveao. 
Mas em 1914, depois de  mais uma crise grave a que a tensão militar 
internacional não deixava vislumbrar o fim, os grandes empresários 
algodoeiros ligados à Associaçáo Industrial Portuense e à Associação 
Industrial Portuguesa reúnem-se e m  Lisboa (24 de Junho) e fazem 
novo tipo de exigências ao governo, entre as quais (prémios de  expor- 
tações, abolição do draw-back, limitação horária de 60 horas d e  
laboração semanal, abolição de contribuição predial para os  edifícios 

I' Boletim do Trabalho Indu~trial. n." 49. Lisboa. Imprensa Nacional, 1910, 1161117. 
"Já  em 1888. quando do inquerito realizado na indústria de tecelagem no Porto, os operá- 
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fabris) sobressai a proposta de "limitação da indústria de fiação de 
algodão nas fábricas actualmente existentes, enquanto não seja reco- 
nhecida a necessidade da sua ampliação, e justificada pela forma que 
as associações industriais indiquem"". 

A proposta foi aplicada através dos serviços das circunscrições 
industriais, por onde corriam os processos de concessão de novas 
licenças, os quais passaram a pedir parecer às associações industriais, 
começando desta forma uma fase de alguma promiscuidade, a que a 
conjuntura de Guerra atribuiu outro significado. «Nota-se agora um 
movimento favorável ao nacionalismo económico como nunca antes 
se sentiu, preconiza-se todos os dias a necessidade de aumentarmos 
a nossa capacidade de trabalho» - assim se exprimia O Trabalho 
Nacional, orgão da AIPortuense, em Janeiro de 1917, lamentando que 
a oportunidade s6 ocorresse com a guerra. 

A escassez de algodão em 1917 fez adoptar voluntariamente aos 
grandes industriais a aplicação do short rime, com redução de dois 
dias de trabalho por semana nas fábricas, norma que continuava 
impossível de aplicar-se à pequena indústria e à actividade caseira, 
para quem sobreviver significava trabalhar, sem quaisquer possibili- 
dades de rucionalização pelo prisma do lucro. A superprodução con- 
tinuou, assim, a ser a palavra-chave para entender os protestos dos 
agentes do sector, que se prolongaram pelos anos 20, ainda que se 
diluíssem depois na crise geral das indústrias: o pedido só podia ser 
o de alargar o mercado e aproveitar as col6nias. além de um propó- 
sito difuso de racionalização do sector. É o que solicitam os indus- 
triais algodoeiros, em 1928, ao governo da  ditadura militar, 
evidenciando o desnível de importações de Angola, em 1925: a) te- 
cidos brancos - 226 contos da Metrópole e 3 1 1  80 c. do estrangeiro; 
b) tecidos tintos - 4665 contos da Metrópole e 83344 c. do estrangei- 
ro. Para se evitar a "desnacionalização" das colónias, pedem a cria- 
ção de uma comissão para estudar o problema, e, desde logo, a 
reposição das pautas de 1892, que consideravam desvirtuadas por 
múltiplas alterações. Os industriais faziam essa pressão, acenando 
com o peso do seu contributo para o produto interno (440.000 contos, 
em 1926) e do emprego criado - 41268 operários entre as 155 empre- 
sas subscritoias. Na realidade, de crise em crise, o parque têxtil cres- 
cera, no número de empresas e no redimensionamento das principais, 

'' Relarório da AlPortuense relativo a 1914, p. 24. 



com algumas a ultrapassarem já o milhar de operários: F.F.T. do Rio 
Vizela- 2850 operários; C. F. T. de Guimarães- 2200; W.& J. Graham 
& C" -1500; C. Fabril de Salgueiros- 1380; F. F.T. da Areosa- 1000; 
F.F.T do Jacinto - 1000; C" Portuguesa de Algodões - 1000. 

Por outro lado, a desregulamentação sectorial e a desleadade 
concorrencial eram gritantes: a legislação, particularmente o horário 
de 8 horas, s6 era cumprida pelas grandes fábricas e unidades urba- 
nas, a ela fugindo unidades que tinham autorizações especiais ou que 
ignoravam a legislação e chegavam a ter operários a trabalhar durante 
16 horas, perante a ausência de fiscalização, o que provocava "uma 
luta tremenda entre todas as fábricas"". Este conjunto de problemas 
arrastou-se e ajudou a implementar um novo quadro institucional, no 
âmbito do Estado Novo - o condicionamento industrial. 

5. O condicionamento industrial 

Apresentado como um regime transitório para ultrapassar os  pro- 
blemas de curto prazo das indústrias, então a viverem uma crise 
generalizada desde 1929, o condicionamento industrial foi instituido 
em 1931 (com antecedentes na moagem, resinosos e conservas de 
peixe)"', mas acabou por durar até 1979"'. Constituiu um dispositivo 
determinante de intervenção governamental na indústria portuguesa, 
que para uns já encerrava uma doutrina - o corporativismo tutelado 
pelo Estado, enquanto para outros deveria ser apenas um factor que 
conduzisse à auto-organização das indústrias, dai a conflitualidade 
que emergiu na altura no meio industrial4'. Tinha como objectivos 
controlar a criação de fábricas, como forma de defender a capacidade 
instalada e assegurar o escoamento da produção e a estabilidade do 
emprego, segundo a nova matriz laboral, definida pelo Estatuto do 
Trabalho Nacional. Instalar novos estabelecimentos, reabrir estabele- 
cimentos suspensos há mais de dois anos, modificar o equipamento 
fabril, transferência de local, alguns casos de transferência de propri- 

'I 'A crise da indústria rêxtii", O Trabalho Nacional, Agosto de 1930. 
'' JosC Maria Brandao de Brito, A /ndusfrializnção portuguesa no pás-guerra 194-1965), 

Lisboa. Dom Quixote, 1989. 
e< Com o decreto-lei n." 519-11, de 29.12.1979, que regula o acesso ò liberdade industrial. 
"' Fernando de Sousa e Jorge Fernandes Alves, A Associaçòo Indusrrial Ponuense - Para a 
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edade ou transferências de "autorização" eram actos sujeitos a auto- 
rização prévia dos organismos centraisd6. Na têxtil, controlava-se 
particularmente a instalaçáo de fusos e teares e a sua substituição por 
elementos mecânicos, para evitar o aumento de capacidade instalada. 

A implementação do condicionamento vai coincidir com uma con- 
juntura exportadora mais favorável, através de algumas medidas de 
incremento de exportação para o Ultramar. Depois, a Guerra Civil de 
Espanha, que paralisa a respectiva produção, criou reais possibilida- 
des de exportação, numa típica oportunidade de guerra, a que se se- 
guiu a I1 Guerra Mundial. Conjunturas sucessivamente favoráveis que 
animaram a capacidade produtiva da têxtil portuguesa e geraram desde 
o início novos pedidos de instalação de maquinismos, que ficaram 
durante largo tempo pendentes, até serem afrouxadas as regras rígi- 
das de instalação. O resultado foi o recrudescimento das unidades 
caseiras, não sujeitas ao regime de condicionamento. Além disso, a 
oportunidade de crescimento das fábricas j i  instaladas fazia-se pela 
compra de alvarás de fibricas falidas, pela aquisição de equipamentos 
já usados (em 2." ou 3." mão), e pela ajuda de serralharias (algumas 
privativas) que se encarregavam de melhorias nas máquinas já insta- 
ladas. 

O crescimento extensivo do parque algodoeiro acabava, pois, por 
fazer-se contra toda a lógica modernizadora, face à rigidez institucio- 
nal, num sector que internacionalmente apresentava uma evolução 
tecnológica acelerada. A expansão ou a modernização vinha por sur- 
tos de ordem burocrático-política: o despacho de 23.4.1940 autoriza- 
va ampliações de fiaçóes até 3000 fusos, de  tecelagens mecânicas até 
20 teares, instalações de tinturaria ou sua ampliação, substituição de 
miquinas operatórias de preparação desde que não conduzisse a au- 
mentos de produção de tal forma que levasse a novos pedidos de 
fusos ou teares, substituição de teares manuais por mecânicos (na 
proporção de dois para um), promessa de estudos particulares para o 
estabelecimento de novas fábricas completas (de fiação e tecelagem). 
Subjacente aos estudos preliminares destas decisões, publicou-se em 
1939 uma listagemd7 das fábricas algodoeiras existentes, segundo a 
concepção tricotómica então adoptada: unidades completas (fiação e 
tecelagem) - 68; fiações - 21; tecelagens - 167, no conjunto um total 

.L" Justino CNZ, Legislação Industrial. Porto, 1945. 
" A  Indú~tria do Norte, 1939, Nov-Dez., p.12-28. 



fortemente envelhecido (60% dos fusos tinham mais de 20 anos), 
eram particularmente visadas, acusadas de não terem aproveitado as 
autorizações de instalação de 1941, com as fábricas de tecelagem a 
reivindicarem agora a possibilidade de instalarem produção própria 
de fio, quer para responder às suas próprias especificidades, quer 
porque as fiações já não respondiam à procura nacional, pelo que 
crescera a importação de fio e proliferavam fiações clandestinas, que 
urgia legalizar. Pedia-se a desobstrução das normas que, para favore- 
cerem as fAbricas instaladas, impediam a automatizaçãoJO, dentro do 
clima, então reinante, da reorganização industrial teorizada por Ferreira 
Dias. Através do despacho de 17.12.1946 permitiu-se a instalação de 
novas fiações autónomas, de fábricas completas (fiações e tecela- 
gens), de fiações em unidades de tecelagem ou a ampliação das exis- 
tentes, exigindo-se em todos os casos a instalação de máquinas 
modernas e quantitativos mínimos - os fusos deviam atingir os 10 000, 
e os teares deviam atingir os 200. se automáticos, ou os 300, se 
mecânicosJ'. Tratava-se, portanto, de modernizar e concentrar, embo- 
ra se acusasse O despacho de estabelecer níveis demasiado elevados, 
que só terá permitido a criação de 10 fábricas novas e impedido 
outras eventuais modernizações, acabando por surtir um efeito blo- 
queador que não se verificaria se, por exemplo, a modernização resul- 
tasse de um mercado livre, com os níveis de instalação adequados a 
cada empresa. Mas datam desta altura algumas das melhores unidades 
algodoeiras e O desenvolvimento de natureza capital-intensivo no 
segmento da fiação, garantindo-se assim um melhor abastecimento de 
fio B tecelagem e tornando-se mesmo Portugal num exportador têxtil 
com alguma importância, particularmente de fio de algodão, de uma 
forma sustentada, depois das conjunturas favoráveis mas relacionadas 
com os distúrbios das guerras espanhola e mundial entre 1936-45. 

Num sentido aparentemente contraditório aos princípios da con- 
centração e modernização, o governo determinou em 1947 (Portaria 
11879) a passagem ao regime de trabalho industrial das oficinas de 
trabalho caseiro e familiar, isto é, as que tivessem mais de 4 traba- 
lhadores ao serviço, numa tentativa de legalizar a tecelagem domés- 
tica e submetê-la às regras do  condicionamento, esperando-se, 

" "Condicionmenro industrial e as fiaçdes de algodno", Noticias de Famalicão, 16.1 1.1946. 
" "Indústria Algodoeira". A Indúsrria do Norie, 323-324 (Nov.Dez. 1946). p. 85-93. Car10~ 
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porventura, a sua eliminaçáo com o decorrer do tempo e o jogo da 
concorrência. Acusava-se, entáo, a decisão inicial de exceptuar a in- 
dústria caseira do condicionamento como perversa, pois, pretendendo 
defender a especificidade do labor doméstico, favorecera, na realida- 
de, a multiplicaçiío do trabalho domiciliário: um industrial constran- 
gido pelo condicionamento a manter intacta a sua capacidade de 
produçáo, podia efectuar uma real desconcentração da sua fábrica 
para vários domicílios em que cada um tivesse até 4 teares (número 
não definido de início), fornecendo fio para o recuperar depois de 
tecido, aumentado na prática a sua capacidade produtiva:Fenómeno 
que na atmosfera têxtil do Vale do Ave parece ter sido largamente 
aproveitado, e que aquela portaria pretendia agora corrigir, ao estabe- 
lecer um número máximo de teares para diminuir a sua incidência, 
embora náo a eliminando de todo. Processo idêntico ocorria no sector 
das malhas, saindo legislaçáo para enquadrar o regime familiar, pro- 
curando assegurar que só pessoas com relações de parentesco com o 
chefe de família pudessem integrar essas unidades". 

6. O abastecimento de  algodão colonial 

Mas para compreendermos o funcionamento das empresas algodo- 
eiras durante o regime de condicionamento industrial temos ainda de 
perspectivar o seu processo de ligação às colónias e as condições de 
fornecimento de ramas de algodão ultramarino à indústria rnetropoli- 
tana, tema que se tornara obsessivo dos te6ricos do colonialismo 
português, desde os tempos iniciais do liberalismo, quando se enun- 
ciavam os projectos de fazer "novos brasis" em África. Mais tarde, 
são os próprios industriais algodoeiros que vêem em Angola e Mo- 
çambique um mercado de escoamento da sua produção e fazem tudo 
para lhe aplicar uma protecção pautal eficaz para a sua nacionaliza- 
ção. Com os governos de Salazar e as doutrinas de complernentarida- 
de  entre metrópole e colónias,  traçadas no Acto Colonial, o 
abastecimento de ramas coloniais torna-se a outra face da moeda das 
exportações de tecidos, numa intermediação administrativa. 

Para trazer ramas de algodão das colónias era preciso, contudo, 
produzi-las primeiro de forma sistemática e assegurar as condições 

' I  Francisco Pereira de Moura e outros. Esrirrlo .sobre n indiisrrio porrirgue.rn. I I  Congresso 
da Indústria Portuguesa. 1957, p. 94 
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económicas para a manutenção do seu cultivo e escoamento. Os decre- 
tos 2 1226 de 22.4.1932 e 3 1952 de 0 1.04.1942 estabelecem os mecanis- 
mos do fornecimento, pretendendo acabar com as oscilações de preço 
do algodão ultramarino que flutuavam em sintonia com o mercado in- 
ternacional, pautado pelas cotações do algodão americano. Pretendia-se 
assegurar estabilidade no abastecimento de algodão ultramarino, garan- 
tindo a sua compra a uma cotação mais elevada, numa estratégia clara 
de permitir aos plantadores a capitalização necessária para consolidarem 
e ampliarem as suas plantações. Desta forma, durante uma década, se 
fomentou e garantiu a estabilidade da cultura do algodão em Angola e, 
sobretudo, em Moçambique, com os fabricantes metropolitanos a garan- 
tirem o seu escoamento. Só a partir de 1942 se considerou suficiente a 
produção obtida para o consumo nacional, e o preço das ramas baixou 
então face hs cotações do mercado internacional, passando a favorecer 
a indústria metropolitana, embora com a obrigação onerosa de obriga- 
toriedade de compra de todas as espécies de algodão, incluindo as de 
baixa qualidade. Sendo o algodão um produto agrícola dependente de 
boas e más colheitas, oscilava em quantidade e qualidade, mas os indus- 
triais metropolitanos estavam impedidos de importarem algodão de outras 
origens, o que s6 podia acontecer em casos excepcionais e conduzidos 
pelos organismos da tutela. A distribuição das ramas de algodão pelos 
fabricantes era contingentada pelo consumo do ano anterior, estabilizan- 
do-se assim a produção e afastando-se quaisquer veleidades de cresci- 
mento por disposição empresarial, através do controlo da Comissáo 
Reguladora do Comércio de Algodão em Rama. 

Entretanto, reconhecia-se a necessidade de introduzir a "transforma- 
ção" têxtil nas col6nias, estabelecendo-se a sua abertura "prudente" à 
indústria, de forma não concorrencial com a metropolitana (decreto 33924 
de 5.9.1944), surgindo nesse âmbito a Sociedade Algodoeira de Portu- 
gal, com um capital de 100.000 contos, subscrito na sua grande maioria 
pelas maiores empresas algodoeiras do Norte (com direito de preferên- 
cia no estabelecimento), visando a construção de instalações fabris em 
Vila Pery, junto ao caminho de ferro da Beira - Rodésia. Ou seja, 
ganhava corpo a tendência para a criação de fábricas no Ultramar, junto 
das fontes abastecedoras das matérias-primas, para abastecimento local, 
indiciando que o seria um processo ineversível, dando os primeiros 
sinais de esgotamento do modelo definido pelo Acto Colonial. 

Em 1946 a produção estimada de algodão em rama para o consumo 
nacional era da ordem das 17 000 toneladas, mas quatro anos depois já 



se consumia quase O dobro. Quer dizer, a capacidade têxtil aumentara 
efectivamente depois da I1 Guerra, era necessário assegurar não só o 
abastecimento em termos quantitativos mas também qualitativos e de 
preço (decretos 35 844 de 1946, 37 523 de 1949). Assim, ajustavam-se 
os mecanismos de intervenção estatal na disciplina algodoeira, criavam- 
se isenções fiscais para O algodão colonial e desenvolviam-se aspectos 
técnicos de produção (selecção de sementes, cooperação técnica, mis- 
sões ao estrangeiro). A campanha algodoeira, no sentido de qualificar as 
plantações, vai mesmo identificar-se com uma estratégia de coloniza- 
ção, através da criação de mecanismos de ordenação do quotidiano in- 
dígena, com fórmulas compulsivas de trabalho, fixando-se a população 
no mato (incluindo europeus), através da criação de centros agrícolas e 
oficinais, direccionados para a monocultura. Apesar de toda esta política 
imperialista, a produção de algodão colonial não conseguia abastecer na 
totalidade o necessário à capacidade instalada da fiação metropolitana, 
sendo o fornecimento de ramas aos industriais feito através de rateio por 
sistema de cotas, que na década de 50 rondou apenas os 70% da capaci- 
dade (excepto em 1950 em que o fornecimento atingiu os 100%). 
Como se dificultava a importação de algodão estrangeiro para evitar 
perturbações no mercado nacional, as fábricas têxteis trabalhavam 
com frequência, nos anos 50, abaixo da sua capacidade, em semanas 
de 4 dias, com reflexos profundos nas condições de vida dos traba- 
lhadores, situação s6 normalizada em 1957. O operariado têxtil, que, 
pelo inquérito de 1957, era calculado em 61000 trabalhadores, face à 
política oficial de evitar desemprego tecnológico, excessivamente 
bloqueadora da expansão do maquinismo, tinha salários baixíssimos 
comparados aos de outros sectores industriais, mas, por sua vez, quase 
não tinha preparação técnica. Tudo ponderado, a incorporação do 
factor trabalho era muito significativa, face ao diminuto investimento 
tecnológico - o quociente n.' de trabalhadoreslmil fusos era de 8 em 
Portugal e já s6 tinha, nos meados da década de 50, paralelo na 
China (8,9) e na fndia (10), enquanto nos países europeus esse indi- 
cador oscilava entre os 4 e 5 e nos Estados Unidos era de 3,4 ape- 
nas). Se a produtividade e a qualidade eram baixas, valia a protecção 
tarifhria, que variava entre os 30 e 100% ad valorem e era reforçada 
no Ultramar por um sistema de contingentes estabelecidos pelas 
Comissões Reguladoras de  ImportaçãoJ3. 

'I A Indústria do Norte. n.'451, Julho de 1957, p. 65-72. 



ime de abastecimento de algodão só  foi alterado de forma 
substancial com o decreto 40  405 de 24.1 1.1935, através de um com- 
promisso entre produtores coloniais e industriais metropolitanos: es- 
tes deveriam adquirir obrigatoriamente determinadas quantidades e 
qualidades, podendo importar livremente a partir daí, tal como 0s 
produtores assegurariam obrigatoriamente aqueles montantes à indús- 
tria,  só  podendo exportar a partir daí". É entiio que se começa a 
verificar uma clara expansào do uso de fibras artificiais, cujo peso na 
estrutura do abastecimento de matérias-primas era apenas, por essa 
altura, de cerca de 7Yo: para além do rayon, já conhecido no século 
passado mas s ó  produzido industrialmente em Portugal na década de 
1920, chegam agora mais rapidamente as descobertas dos anos 30 e 
40  (nylon, terylene, acrílicos), com novas características de finura e 
resistência, a induzirem novos processos produtivos e de criação, 
minando pelos anos 70 a posiçáo hegemónica do algodáo". 

A têxtil algodoeira nacional esteve, assim, profundamente imbricada 
com a produção de algodão colonial, pela imposiçáo da  política CO- 
lonial salazarista, constituindo uma vertente da proclamada unidade 
económica do império: a protecção do mercado colonial para os te- 
cidos metropolitanos teve como reverso a obrigatoriedade de consu- 
mo de algodáo das colónias, nas suas diversas qualidades, fornecidas 
por rateios, o que condicionava desde logo não só  os quantitativos 
mas também a qualidade de produção. Condicionamento industrial e 
abastecimento colonial de ramas foram as duas faces da moeda para 
a indústria algodoeira portuguesa, numa ligação tão profunda que 
superava o nível económico para ganhar dimensão institucionai e 
política. Daí os temores que a têxtil nacional manifestava quando se 
discutiam os factores de localização industrial (apontando-se a im- 
plantaçáo das fhbricas junto das produções de ramas), ou quando s e  
efectuou a abertura d o  mercado, com a adesáo à EFTA, na qual muitos 
viam a destruição do sector, mas cujas políticas de transição perspec- 
tivadas para 30 anos permitiram um reapetrechamento tecnológico a 
vrírias unidades, mediante facilidades de  crédito e deduções fiscais, e 
o abastecimento de  algodão a preços internacionais. A partir de 1960 

" Maria Hclcna Garcia da Fonseca. Inrervencionis,no d(i E,$[cid« tia lndúslrio Têxtil Algodo- 
rirn. Lisboa. INII, sld. Para assegurar o funcionamento destes mecanimos, existia a CO- 
iniss5o Rcgiilndora do Comércio de Algod3o em Rama. 
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verificou-se mesmo um crescente incremento de exportação, numa 
clara expansào de mercado, se bem que centrada sobre um número 
reduzido de empresas do Vale do Ave que souberam aproveitar a 
oportunidade para a qualificaçáo, diversificaçáo e o equipamento tec- 
nológico (M.  Gonçalves, Riopele, Coelima, entre outras), tendo o 
Porto pe rd ido~ . . função  tradicional de r e g ~ l a ç à o ' ~ .  

Os anos 70 representaram, entáo, uma encruzilhada para a têxtil 
algodoeira. A par d o  fini do ciclo colonial,  processava-se uma 
reconversao mundial, que transforma a têxtil numa indústria multifibra 
e de multi-processamento, com elevadas exigências tecnológicas, numa 
frise de redistribuiçáo da divisão internacional d o  trabalho. Este con- 
texto de dupla reconversào (interna e externa), cavou fundo no tecido 
empresarial da regiáo e explica i1 sua recomposição/reconfiguração, 
em que desapareceram ou se redimensionaram fábricas tradicionais e 
surgiram novas ou renovadas empresas de pequena e média dimen- 
são, pululando agora o segmento da confecção, antes pouco habitual, 
mas que assegura internamente o escoamento d o  tecido e incorpora 
valor acrescentado, à procura de inserção nas redes internacionais do 
vestuário,  conv ivendo  com as prát icas da  segmentação  e d o  
frunchising. 

7. Conclusões 

A nebulosa têxtil algodoeira que caracteriza a paisagem industrial 
d o  Noroeste português esth in t imamente  associada aos f luxos 
ordenadores da economia-mundo, embora historicamente sedimentada 
sobre uma tradição antiga de produção de  fio e tecido, com particular 
especialização no linho, mas que incluía também a produção de  lã e 
de seda. A transformação do linho, assente desde séculos no trabalho 
domiciliário e em densas redes de~comercial ização,  numa configura- 
ção típica de verlagsystem, ajuda a comprender o tecido industrial 
dos séculos XIX e XX, muito marcado por práticas de tipo pré- 
industrial, onde o prttting-out assumiu uma posição estratégica. Esta 
tradição, que se traduz numa atmosfera industrial característica, onde 

'6 Maria Madalena Allcgro dc Magalháes. "O Porto na divisa0 inrcrnacional do trabalho - a 
indústria têxtil", in Jorge Fernandcs Alvcs (coord.). i\ Indrísrrin Porrucnsr em Pcr.rpecri- 
vo Histo'rico, Porto, CLC-FLUP. p. 407-419. 



o saber-fazer industrial se iniciava frequentemente e m  casa desde a 
infância, onde a agricultura de minifúndio e o trabalho artesanal ou 
fabril se completavam para assegurar a renda familiar, onde se gerava 
uma disponibilidade de mão-de-obra barata, onde se desenvolveram 
modelos de autoridade que asseguravam uma certa paz laboral, tudo 
isso, associado a condições naturais que facilitavam as operações 
têxteis e as vias de comunicação que permitiam o vaivém de merca- 
dorias, contribuiu para explicar a gradual deslocação geográfica da 
indústria algodoeira para o Noroeste e atingir um elevado grau de 
concentração no vale d o  Ave. 

Na verdade, se, com as descobertas, Portugal conheceu e deu a 
conhecer o algodão, as primeiras iniciativas de transformação desta 
Fibra, com significado industrial, ocorreram na zona de Lisboa e 
Breas envolventes, no surto inovador e protegido das manufacturas 
privilegiadas da fase pombalina da segunda metade d o  século XVIII, 
que no entanto representaram um fracasso do ponto de vista de pro- 
cesso de desenvolvimento. Nos inícios do século XIX, vamos porém 
encontrar uma crescente malha oficina1 de tecidos de  algodão (e al- 
guma fiação) no Porto, que quase não conhecera manufacturas privi- 
legiadas no sector algodoeiro: em fábricas/oficinas específicas ou 
sob a forma de elemento para tecidos mistos (com seda, com lã, com 
linho), o algodão começa a dominar o meio têxtil, naturalmente de- 
vido às suas características técnicas e económicas. É pela via das 
oficinas de seda e de veludos e dos seus tecidos mistos que O algodão 
chega ao vale do Ave, conforme nos dizem as informações do inqué- 
rito industrial de  1845, ano localmente simbólico na medida em que 
se inicia então a construção daquela que vai ser a grande fiação da 
região, a Fabrica do rio Vizela, que,  utilizando a energia hidráulica, 
se torna no modelo industrial e gradualmente na maior fábrica da 
região. Mas será durante a segunda metade d o  século, particularmente 
a partir da década de 1860, que a malha fabril ganha consistência, 
inicialmente no Porto, onde se criam vdrias grandes fiações e tecela- 
gens, fenómeno que  s e  deve,  como anotou Carlos FortunaJ', ao 
reordenamento da economia-mundo que traz a perda da hegemonia 
inglesa no sector, tornando-se a Inglaterra em produtora e exportado- 
ra de equipamentos têxteis, permitindo aos paises semi-periféricos as 

" Carlos Fonuna, O Fio da Meada - O olgorlno de Mo~arnbique. Porrugol e a economia- 
-mundo (1860-19601, Porto, Afrontarnenro, 1993, p.43-70. 



suas tentativas de industrialização nos sectores de menor investimen- 
to. Tentativas industrializantes para as quais se criam mecanismos 
proteccionistas e se procura mercado, no caso português o mercado 
colonial, como forma de as viabilizar. É um contexto deste tipo que 
explica o surto industrializante dos finais do século e o alastar da 
mancha fabril ao Vale do Ave, em busca de custos mais acessíveis 
nos factores de produção. 

As flutuações excessivas do mercado têxtil e a proliferação em- 
presarial geram sucessivas situações de superprodução nos inícios do 
século XX, que levam os industriais a solicitar medidas de congela- 
mento da capacidade instalada, que se concretizam durante a I Guerra 
Mundial e conduzem mais tarde ao condicionamento industrial, ins- 
trumento de intervenção do Estado no sentido da estabilização, mas 
propiciador do envelhecimento do  parque tecnológico e da formação 
de rotinas, onde s6 intervenções legislativas pontuais permitiam sur- 
tos de renovação e de um crescimento mitigado. Por outro lado, pro- 
tegeu-se o mercado africano de uma forma duradoura, mas com a 
contrapartida da obrigatoriedade de abastecimento de algodão coloni- 
al, cujas plantações tiveram de  ser criadas (com base em impostos 
sobre a importação de ramas e manutenção de preços elevados numa 
fase inicial), para numa fase posterior se beneficiar de preços das 
ramas mais baixos do que os do mercado internacional. Daqui a pro- 
funda ligação da indústria algodoeira à política colonial e o efeito de 
isolamento internacional num processo de crescimento associado a 
uma grande vulnerabilidade, que se torna quase fatal nos anos 70, 
com a perda das colónias e o processo de reconversão do sector a 
nível mundial, que produzem um reconfiguração do tecido empresa- 
rial do Noroeste, que debilita ou faz desaparecer as fábricas tradiçi- 
onais, para fazer emergir novas unidades de pequena e média dimensão, 
grande parte delas vocacionadas para o segmento do vestuário, duran- 
te muito tempo negligenciado. 



Fábricas de Fiação e Tecelagem de Algodão - 1939 

Fonie: A Indúsrrin do Nortc,  Novembro-Dezembro de 1939. p. 13-28. 
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Número de Fusos na Indústria Algodoeira - 1939 

- 
Fonte: A Indúsrria do Norle, Novembro-Dezembro de 1939, p. 13-28. 



Número de Teares na Indústria Algodoeira - 1939 

7- 

1 

Fonte: A Indúsrrin do Norre, Novembro-Dezembro de 1939, p. 13-28. 



Número de Assalariados na Indústria Algodoeira - 1939 

1 
Fonte: A Indústria do  Norte, Novembro-Dezembro de 1939, p. 13-28. 


