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Eduardo Beira

Professor (convidado) na Escola de Engenharia da
Universidade do Minho, desde 2000, onde se
interessa pela temática dos mercados e negócios
em tecnologias da informação e comunicação e
relações com o desenvolvimento regional de zonas
periféricas. Interessa-se também pela dinâmica e
demografia de sectores industriais e de serviços
(moldes, calçado, software) e questões associadas
de história empresarial e de genética empresarial.

Trabalhou na indústria de moldes nos anos 80. É
desde 2004 o secretário geral da ISTMA International
Special Tooling and Machining Association, que reúne
associações sectoriais de mais de trinta países de
todo o mundo.

Engenheiro químico (FEUP, 1974), foi gestor e
administrador de empresas industriais e de serviços
durante mais de vinte anos, depois de uma primeira
carreira académica na Universidade do Porto.

memmolde
A indústria de moldes em Portugal é um caso singular
de sucesso numa área de tecnologia avançada, que
nasceu e cresceu num ambiente económico e
tecnológico que "a priori" nada indicava que lhe fosse
favorável. O seu desenvolvimento foi fundamental
para a criação de um sector exportador de tecnologia
avançada e mesmo para o desenvolvimento dos
sectores dos plásticos e mesmo dos componentes
para a indústria automóvel.
A indústria de moldes, das ferramentas especiais e
dos plásticos em Portugal tem sido marcada pelo
pioneirismo, quer na introdução de novas tecnologias,
quer na introdução de novos processos e formas de
actuar nos mercados e na produção industrial. Ao
longo dos últimos cinquenta anos esta indústria tem
sido uma porta de entrada de muitas das tecnologias
avançadas de utilização industrial, ao mesmo tempo
que se desenvolveu numa lógica de cluster de base
territorial. E, ao longo deste período, o sector
conheceu grandes alterações. O seu sucesso
sustentável é testemunho da sua capacidade
inovadora.
Poderá não ser caso único em Portugal, mas a
indústria de moldes para plásticos será um dos casos
mais bem sucedidos e exemplares de inovação
sistemática em sectores empresariais portugueses.
O projecto memMolde procurou as raízes da indústria
de moldes no Norte de Portugal através do registo
para memória futura de protagonistas do processo
e digitalização de documentos.
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EQUIPA DO PROJECTO:
Eduardo Beira
Professor (convidado) na Universidade do Minho (Departamento de Sistemas de 
Informação), desde 2000, onde se interessa pela temática dos mercados e negócios de 
tecnologias da informação e comunicação e pelo desenvolvimento regional.
Engenheiro químico (FEUP, 1974), foi gestor e administrador de empresas industriais e 
de serviços durante mais de vinte anos, depois de uma primeira carreira académica na 
Universidade do Porto. 
Director geral da ISTMA - International Special Tooling and Machining Association

Ana Prudente
Designer de comunicação (Escola Superior de Arte em Design, 1999). 
Responsável pela imagem e design de comunicação na Inovatec Lda.

Liliana Ramos
Licenciada em Gestão de Empresas pelo ISCAC. 
Colaboradora do Centimfe desde 1997, na área de Inovação e Prospectiva.

Nuno Beira
Curso de Cinema e Vídeo da Escola Superior Artística do Porto. Responsável pelos servi-
ços de produção da Web Factory Lda.

Nuno Gomes
Licenciado em História na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (2001).  Mes-
trado em Museologia e Património Cultural pela Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra  (2006).
Responsável de Marketing e Relações Públicas na CEFAMOL – Associação Nacional da 
Indústria de Moldes.

Ricardo Fernandes
Licenciado em Informática de Gestão (Universidade do Minho, 2003)
Responsável pelo suporte técnico e informático na Inovatec Lda.
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1 Ernesto São Simão
Fundador da empresa com o mesmo nome, locali-

zada na Maia. A Ernesto São Simão Lda. foi uma das 
primeiras empresas portuguesas de moldes, tendo a 
sua origem no negócio dos cunhos para ourivesaria.

Entrevista gravada a 21 de Julho de 2005 nas insta-
lações da empresa, com a participação do seu filho 
e continuador, Eng. Manuel Simão, e conduzida por 

Eduardo Beira e Nuno Gomes.

2 António Silva
Um dos fundadores da A. Silva Godinho, uma das 

mais antigas e importantes empresas portuguesas de 
moldes, tendo começado por trabalhar na serralharia 

Santos & Abrantes, de Aníbal Abrantes e António 
Santos, e posteriormente na Metaloura. 

Gravação feita a 29 de Outubro de 2005, nas instala-
ções da Iplaz, em Bustelo, Oliveira de Azeméis.

3 Álvaro Pinho
Actual líder da A. Silva Godinho e um dos seus sócios 

históricos, depois de ter conhecido a indústria de 
moldes na Moldoplástico.

Entrevista gravada a 3 de Novembro de 2005, com o 
Sr. Álvaro Pinho, nas instalações da A. Silva Godinho, 

em Bustelo (Oliveira de Azeméis).

4 Joaquim Landeau
Um dos dois fundadores da Moldoplástico, que havia 
aprendido a “arte” no Centro Vulcano, depois de 

CUNHOS PARA OURIVESARIA
INJECÇÃO DE BOTÕES PLÁSTICOS
FÁBRICA DE PLÁSTICOS IMPÉRIO
TONY JONGENELEN
MR. MORRISON
FERNANDO CALDAS
MATCHBOX
FÁBRICA NA MAIA
MODELADOR
RECRUTAMENTO
EXPORTAÇÃO E FEIRAS
INJECÇÃO DE PLÁSTICOS
MOLDES PARA FUNDIÇÃO INJECTADA
MARINHA GRANDE

ORIGENS: AIRES ROQUE
METALOURA
SILVA GODINHO
PRIMEIROS CLIENTES
EXPORTAÇÃO E AGENTES
SILVA GODINHO E IPLAZ
METALOURA
CENTRO VIDREIRO
MERCADOS
MÁQUINAS
PRIMEIROS TEMPOS: FORMAÇÃO
COOPERAÇÃO EMPRESARIAL
LÚCIO RODRIGUES
OUTRAS EMPRESAS DA REGIÃO
AIRES ROQUE
ANÍBAL ABRANTES
MARINHA GRANDE
EMPRESAS DE MOLDES NA REGIÃO

ORIGENS
PRIMEIROS CLIENTES
AGENTES
EXPORTAÇÃO DIRECTA
MARROCOS
BRASIL
CENTRO VIDREIRO
RECRUTAMENTO DE PESSOAL

CENTRO VIDREIRO E CENTRO VULCANO
ESPINGARDAS E FORMAS PARA DOCES
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trabalhar como vidreiro no Centro Vidreiro do Norte 
de Portugal. 
Gravação feita a 21 de Novembro de 2005, nas insta-
lações do Restaurante Valente, Oliveira de Azeméis.

5 Lúcio Rodrigues
Outro dos sócios fundadores da Moldoplástico. Ape-
sar das dificuldades de saúde, a sua ajuda permitiu 
reconstituir os passos iniciais da sua carreira numa 
empresa de vida curta (a Rodrigues, Carvalho & Cª) 
sediada em Oliveira de Azeméis. Antes da constitui-
ção da Moldoplástico, passou pelo Centro Vulcano e 
depois pela AHA, na Marinha Grande, onde trabalhou 
directamente com Aníbal Abrantes.
Gravação feita a 21 de Novembro de 2005, nas sua 
casa familiar, com a colaboração de Luis Pinheiro e de 
Elsa Rodrigues. Lúcio Rodrigues faleceu a 20 de Julho 
de 2006.

6 António Castro
Uma trajectória diversificada mas ligada à indústria 
dos moldes, passando por uma importante expe-
riência como mestre das antigas Escolas Industriais 
(Espinho, Oliveira de Azeméis), onde ajudou a formar 
as primeiras gerações de técnicos da indústria, e 
incluindo períodos de gestão de unidades industriais 
na região.
Entrevista gravada em Oliveira de Azeméis, a 20 de 
Fevereiro de 2006, conduzida por Eduardo Beira e por 
Nuno Gomes.

ANÍBAL ABRANTES
CONSTITUIÇÃO DA MOLDOPLÁSTICO

SÓCIO CAPITALISTA
RECRUTAMENTO

PRIMEIROS CLIENTES: MERCADO INTERNO
EXPORTAÇÃO

DESENHO DE MOLDES
MÁQUINAS E TECNOLOGIA

INJECÇÃO DE PLÁSTICOS
25 DE ABRIL, VENEZUELA

INSTALAÇÕES
MARINHA GRANDE, CEFAMOL

NOVAS EMPRESAS

RODRIGUES, CARVALHO & Cª Lda.
CENTRO VULCANO

ANÍBAL H. ABRANTES
MOLDOPLÁSTICO

METALOURA
CEFAMOL

BELMIRO DA COSTA NEVES E ELÍSIO RODRIGUES
OLIVA

CENTRO VULCANO
MOLDOPLÁSTICO

SIMOLDES
TAPIOL

ESCOLA INDUSTRIAL
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7 Joaquim Jardim
De encarregado ao serviço de uma das primeiras 

empresas de moldes (A. Silva Godinho) em Oliveira 
de Azeméis a técnico de moldes expatriado nos 

mercados do Norte de África, entretanto agora 
regressado às origens, depois de ter começado nos 

moldes na empresa de Belmiro da Costa Neves, uma 
das primeiras do sector e entretanto desaparecida.
Entrevista gravada em Oliveira de Azeméis, a 20 de 

Fevereiro de 2006, e conduzida por Eduardo Beira e 
por Nuno Gomes.

8 Júlio Ramiro
Recordações de um importante líder empresarial 

local, Júlio Mateiro, com preocupações sociais e que 
centrou toda a sua actividade em torno do vidro, 

tendo chegado a atingir importantes níveis de verti-
calização. O sector de fundição (o chamado Centro 

Vulcano) foi um berço de futuros artistas dos mol-
des e mesmo de alguns dos empresários iniciais do 

sector. Júlio Ramiro chegou a colaborar directamente 
com o pai, tendo estado ligado durante alguns anos 

ligado ao Centro Vidreiro, na década de 70.
Entrevista gravada a 20 de Fevereiro de 2006, na casa 

onde viveu o seu pai, o industrial Júlio Mateiro, a 
partir do início dos anos 80. Entrevista conduzida por 

Eduardo Beira e por Nuno Gomes.

9 Mª Leadina Henriques
Uma vida profissional ao serviço do Centro Vidreiro do 

Norte de Portugal, onde secretariou a administração 
até ao encerramento da unidade. 

Entrevista gravada a 20 de Fevereiro de 2006, na casa 
onde acompanhou Júlio Mateiro até à sua morte (1998), 

e conduzida por Eduardo Beira e por Nuno Gomes.

BELMIRO DA COSTA NEVES
MUDANÇA DE EMPREGO
SILVA GODINHO
DESENHO DE MOLDES
TROPA
ENCARREGADO
PROSPECÇÃO NO NORTE DE  ÁFRICA
MARROCOS

CENTRO VIDREIRO E CENTRO VULCANO
CENTRO VULCANO
SERRALHARIA DO CENTRO VIDREIRO
PLÁSTICOS NO CENTRO VIDREIRO
PUTTING
ORIGEM DO CENTRO VIDREIRO E DO CENTRO 
VULCANO
VIAGENS
PRODUTOS DO CENTRO VIDREIRO
MOLDES PARA PLÁSTICO
QUADROS E ENGENHEIROS
ESCOLAS INDUSTRIAIS
PESSOAL
DIÁRIOS
FINANCIAMENTOS
EMPREGO, MOBILIDADE E FORMAÇÃO
DEPOIS DO 25 DE ABRIL: VERÃO QUENTE DE 
1975
FÁBRICA DE CERÂMICA SIOL (OVAR)
CASA DE LA SALETTE
CASA DE BAIXO

FREIRAS (OLIVEIRA DE AZEMÉIS)
CENTRO VIDREIRO
CARREIRA PROFISSIONAL
SOCIEDADE
FÁBRICAS E EXPORTAÇÃO
OLARIA
DIÁRIOS (ESPÉCIE DE AGENDAS)
CASA DE LA-SALETTE
OBRA SOCIAL
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10 Almeida e Sousa
Engenheiro e um dos primeiros especialistas por-
tugueses em fundição e metalurgia, tendo de uma 
forma ou outra estado associado a quase todos 
os grandes empreendimentos industriais da área 
metalúrgica e metalomecânica no Norte de Portugal 
na segunda metade do século XX. Foi presidente da 
Associação Industrial Portuense (agora AEP).
Entrevista gravada a 13 de Março de 2006, nas insta-
lações sede da AEP, na Avenida da Boavista (Porto), e 
conduzida por Eduardo Beira e Nuno Gomes.

11 Daniel Xará
Começou a vida profissional na Moldoplástico, no 
serviço de exportação e clientes, graças aos conheci-
mentos de línguas que adquirira no ensino técnico-
comercial. Mais tarde, em finais dos anos 70, emigra 
com outros técnicos de moldes para os USA, onde 
conseguem fazer vingar uma empresa de moldes 
em alumínio – um caso único de implementação de 
produção directa no mercado americano. Entretanto 
retornou a Portugal.
Entrevista gravada a 15 de Março de 2006, nas insta-
lações da Moldoplástico, em Oliveira de Azeméis, e 
conduzida por Eduardo Beira com a colaboração de 
Luis Pinheiro.

EXPORTAÇÃO
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

PEDRO VIANA JORGE
CLIENTES DO MERCADO NACIONAL

METALOURA
ENSAIO DE MOLDES

AGENTES
HOLLOWAY PLASTIC MOULDS

DESENHADORES
USA

FUNDO DE FOMENTO DE EXPORTAÇÃO
PROSPECÇÃO COMERCIAL

25 DE ABRIL
JOSEPH LAURITA

INTERMEDIÁRIOS PARA O MERCADO AMERI-
CANO 

INJECÇÃO DE PLÁSTICOS
SITAP

ANÍBAL ABRANTES
ANOS 50

ESCOLA INDUSTRIAL E COMERCIAL
PROSPECÇÃO NO MERCADO INTERNO

MÁQUINAS
AMBIENTE DE TRABALHO 

CENTRO INDUSTRIAL DE MOLDES
INDÚSTRIA AUTOMÓVEL

OUTRAS EMPRESAS DE MOLDES
MOLDES PARA INJECÇÃO DE SOLAS DE SAPATO

VALIANT PLASTICS  CORPORATION
MOLDES EM ALUMÍNIO

SEYMOUR COWIT
NOVOS CLIENTES

PORTUGAL
MONARCH MOLDS (USA)

TECNOLOGIA
NEGÓCIOS NA AMÉRICA

CONCORRÊNCIA

SEGUNDA GRANDE GUERRA
OS SONHOS DA SIDERURGIA

MOLDES E CENTRO VIDREIRO 
CONDICIONAMENTO INDUSTRIAL

FUNDIÇÃO INJECTADA
INDÚSTRIA MECÂNICA E AUTOMÓVEL, FAP

GRANDE PRÉMIO DE PORTUGAL
ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUENSE

GRÉMIO DOS INDUSTRIAIS METALÚRGICOS
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDIÇÃO

MINAS DE VILA COVA
SEM CAMISA E COM CAMISA
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REGRESSO
TAIWAN
CHINA

12 Armindo Pinho
Líder da Pinhos & Ribeiro, que foi uma das primeiras 
empresas fabricantes de moldes, tendo chegado a 

atingir uma dimensão importante. Por vezes conheci-
da como a “Universidade dos Moldes em Oliveira de 
Azeméis”, muitos profissionais do sector aprenderam 

aí a arte e a técnica dos moldes. Foi a primeira em-
presa a dedicar-se também ao fabrico de moldes (em 

alumínio) para a indústria do calçado (solas).
Entrevista com Armindo Pinho, gravada a 15 de 

Março de 2006 nas instalações da Berar Moldes Lda., 
em Ul.

13 António Rodrigues
A trajectória de (quase) cinquenta anos do grupo 

Simoldes passada em revista e contada pelo líder da 
empresa, sr. António Rodrigues (que começou como 

aprendiz na Moldoplástico).
Do mercado nacional ao início da exportação (para 

Espanha), depois os USA e Europa, à importância 
posterior dos projectos da Renault e da Hoover em 
Portugal, passando pelo papel da Oliva e de outras 

empresas na formação de futuros quadros da indús-
tria. 

Entrevista gravada em Oliveira de Azeméis, a 11 de 
Julho de 2006, nas instalações da empresa.

ORIGEM DA TAPIOL
CENTRO VIDREIRO
CENTRO INDUSTRIAL DE MOLDES
PINHOS & RIBEIRO
MOLDES PARA CALÇADO
INJECÇÃO DE SOLAS PARA SAPATOS
MOLDES PARA SAPATOS E MOLDES PARA 
PLÁSTICOS
SÓCIOS ORIGINAIS
UNIVERSIDADE DOS MOLDES EM OLIVEIRA DE 
AZEMÉIS
MERCADOS
ORIGENS DO SECTOR
ESCOLA INDUSTRIAL
ELECTROFORMAÇÃO

MOLDOPLASTICO
SIMOLDES
ESPINHEIRA
EXPORTAÇÃO (ESPANHA)
AGENTES
PEDRO VIANA JORGE
EXPORTAÇÃO (SUÉCIA)
SIMOLDES (USA)
FUNDO DE FOMENTO DA EXPORTAÇÃO
SANTOS GODINHO
TROPA
INJECÇÃO DE PLÁSTICOS: ANCAL
EMIGRANTES E CLIENTES
PAÍSES DE LESTE
INDÚSTRIA AUTOMÓVEL
SIMOLDES PLÁSTICOS
RENAULT
MOLDES E PLÁSTICOS
OUTRAS EMPRESAS
ORIGENS DA INDÚSTRIA
CENTRO VIDREIRO
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14 Alberto Aguiar
Alberto Aguiar foi o responsável pela produção de 
electrodomésticos BLIC, uma marca portuguesa do 
início dos anos 80, que montava batedeiras, moinhos 
de café e ferros de engomar (estes sob licença da 
Braun espanhola). As peças plásticas eram injecta-
das pela Bueso (empresa de plásticos), em Braga, 
usando moldes produzidos numa empresa associada 
também em Braga, que foram dos primeiros fornece-
dores portugueses de peças técnicas para a Renault 
(R5).
Entrevista em Braga, a 18 de Julho de 2006, nas insta-
lações da Microvideo Lda.

15 Armando Cepêda
Armando Cepêda começou a envolver-se com a 
indústria de moldes em 1962 na Somatex (uma 
empresa de moldes do Porto), colaborando depois 
com Pedro Viana Jorge (de quem foi desenhador 
projectista), passou por Angola na CIPAL (empresa de 
injecção de plásticos com cerca de 500 pessoas por 
altura do 25 de Abril), regressou a Portugal e veio a 
ser sócio da família Bueso na BCF, empresa de moldes 
sediada em Braga e que operou de 1978 até 1995, 
com uma vocação para peças técnicas. 
Entrevista gravada a 28 de Julho de 2005, nas instala-
ções da Associação Industrial do Minho, em Braga.

16 Cipriano Bastos
Um dos sócios fundadores da Mecamolde (1983), 

empresa desde 2001 integrada no grupo Simoldes, 
Cipriano Bastos começou a sua vida profissional 

em 1960 na Oliva, passando depois pelos métodos 
de trabalho e na sala de desenho. Pelo meio deu con-

tinuidade à Metaloura, depois denominada Sitape e 

PORTO
TROPA

ETMA, BRAGA
BUESO BRAGA

TIMEX
PÉROLAS ARTIFICIAIS

MOLDES NA BUESO
ARMANDO CEPÊDA

BLIC
MICROVIDEO

BUESOS
EDUARDO BUESO

SOMATEX
PEDRO VIANA JORGE

ANGOLA
CIPAL

REGRESSO DE ANGOLA
BUESOS

BCF
AGENTES

TIMEX
BRAUN

FIM DA BCF
GALIZA, ESPANHA

DALPHIMETAL

OLIVA
TROPA

METALOURA
SITAPE

CLIENTES
VALE DE CAMBRA

RECEBIMENTOS DIFÍCEIS
SITAPE

EMIGRAÇÃO
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SIMOLDES
MECAMOLDE
CLIENTES
RECRUTAMENTO
OLIVA
RAÍZES DA INDÚSTRIA

integrada no grupo Colep (Vale de Cambra). 
Entrevista gravada a 28 de Julho de 2006, nas instala-

ções da Simoldes Aços.

17 Miguel Barreiro
Tendo ingressado em 1967 na Simoldes Aços, foi um 

dos seus primeiros comerciais e assim participou 
no processo de estruturação comercial da indústria 

durante os anos 70 e posteriores. Posteriormente 
continuou envolvido em actividades comerciais 

relacionadas com a indústria de moldes.
Entrevista gravada a 28 de Julho de 2006, nas instala-

ções da Simoldes Aços.

18 Larry Fattori 
A visão de um comprador directo americano na 

indústria europeia (anos 60) e depois portuguesa de 
moldes (a partir de 1968). Larry Fattori é um empresá-

rio americano com uma vida dedicada com sucesso 
aos plásticos e ao desenvolvimento de produtos, 

dando aliás continuidade a iniciativas do pai, que nos 
anos 20 do século XX importou para os USA as pri-

meiras máquinas para injecção de plásticos, a partir 
da Alemanha. 

Entrevista gravada a 7 de Setembro de 2006, num 
hotel em Cascais, com a participação de Joaquim 

Menezes.

19 Carlos Silva
Projectista no grupo Simoldes, analisa as transforma-
ções do projecto de moldes e o enquadramento da 

indústria nos últimos quarenta anos. 
Intervenção gravada a 16 de Novembro de 2006, no 

Hotel Dighton, em Oliveira de Azeméis.

SIMOLDES, AÇOS LDA.: 1967 - 1986
ESCRITÓRIO E COMERCIAL
TONY JONGENELEN
PEDRO VIANA JORGE
MIGUEL BEM SAÚDE
BBB E DAVE TAINNER
AGENTES VERSUS CLIENTES DIRECTOS
CISÃO: SANTOS GODINHO SAI DA SOCIEDADE
CRESCIMENTO
PROSPECÇÃO DIRECTA DE CLIENTES
RECURSOS HUMANOS
ENGENHEIROS
LIVRO DE REGISTO DOS MOLDES

EUROPE, 1968
PORTUGAL AND ANIBAL H ABRANTES
MOULDS IN MARINHA GRANDE
SHOP IN AMERICA
SENHOR ZARCON
OLIVEIRA DE AZEMÉIS
PORTUGAL AND THE OTHERS
REL MANUFACTURING COMPANY (USA)
AGENTS IN PORTUGAL
FIRST INJECTION MACHINES IN USA
ANÍBAL ABRANTES
PLASTIC INDUSTRY
MARINHA GRANDE AND CASCAIS
PORTUGAL

Há 40 anos e hoje:
DESENHO
CONCEPÇÃO
REALIZAÇÃO
CLIENTES
CONCORRENTES
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20 Amadeu Soares
Começou a trabalhar aos 10 anos, trabalhou como 
fresador na Metaloura, onde ajudou a produzir 
moldes para os USA, através do histórico Toni Junga-
nalenen. Antes disso trabalhara no Centro Vulcano, 
onde estava durante o período da 2ª Guerra e onde 
foi colega de muitos dos primeiros a aventurarem-
se em serralharias de moldes na zona de Oliveira de 
Azeméis. Entrou depois para a Simoldes, no fim dos 
anos 50, e aí foi fresador e depois chefe de bancada. 
Entrevista gravada a 21 de Março de 2007, nas instala-
ções do Centimfe (Oliveira de Azeméis).

21. Eduardo Bueso e Xavier Bueso
Uma tradição familiar que começou ainda nos anos 
30 através do avô Bueso, catalão que se instala em 
Braga em tempo de guerra civil espanhola e que ini-
cia aí uma indústria de tratamento de pêlo de coelho, 
uma indústria fornecedora da chapelaria e então com 
forte implementação na zona. Duas gerações depois, 
são os plásticos e as máquinas à volta dos plásticos 
que motivam uma série de empresas, inclusive de 
moldes, nos anos 70 a 90 e que criam uma descen-
dência de empresas relacionadas com moldes na re-
gião Norte – hoje ainda com continuidade em várias 
empresas sediadas em Braga e mesmo em Espanha.
Entrevista conjunta gravada a 23 de Março de 2007 
nas instalações da Plásticos Bueso II, em Ferreiros 
(Braga).

ANTECEDENTES
CORTADORIA NACIONAL DO PÊLO

PLÁSTICOS BUESO
ACRÍLICO E TORNEIRAS

BSV
AS PÉROLAS ARTIFICIAIS

ELECTRODOMÉSTICOS BLIC
TIMEX

EXPORTAÇÃO DE MOLDES
RENAULT

HOOVER (FUNDIÇÃO DE OEIRAS)
MARINHA GRANDE
OUTRAS EMPRESAS

RECOMEÇAR EM 1995
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Há poucas semanas folheando a revista TIME saltou-me à vista o parágrafo 
de abertura do tema principal da semana, escrito pelo editor chefe, Richard Sten-
gel que dizia … we tend to think that history is written in stone, that it’s unchanging, 
immutable, fixed. But history isn’t a one way conversation; it’s a continuing dialogue 
between the past and the present … 

As linhas que já tinha pensado dedicar a este Prefácio, ganharam com esta re-
flexão um maior significado e enquadramento para o pequeno texto que gostaria 
de aqui deixar na abertura deste livro, colectânea de estórias do cluster da indús-
tria de moldes no Norte de Portugal e que são pedaços duma história rica que está 
ainda longe de ser contada com a dimensão que se impõe.

Eduardo Beira, com o entusiasmo que lhe é conhecido, procurou, investigou 
e soube trazer para as entrevistas, os pequenos episódios que fazem as estórias 
soltas, algumas hilariantes, dos muitos protagonistas pioneiros do sector. Foram 
muitos os nomes e muitos destes episódios (que ao longo de mais de vinte anos 
lhe foram contados por outros) que “avivaram” a memória dos seus entrevistados 
e permitiram a “extracção” dos depoimentos, de forma singela, gostosa, plena de 
interessantes lições de vida e de genuíno empreendedorismo.

Depoimentos, muitos deles matizados por emotivos momentos, gostosos pela 
simplicidade e espontânea verdade, implícitos daquele orgulho de quem se fez a 
si próprio e contribuiu para que os seus projectos de vida se transformassem tam-
bém em empresas e se extravasem para outros, os herdeiros ou profissionais, con-
tinuadores daqueles que as criaram, e que ainda hoje se mantêm como referencia 
para outros, os profissionais do sector, os colegas concorrentes e até dos clientes 
… aqueles a quem “naqueles tempos” nos habituávamos a tratar mais “como da 
casa” do que como clientes … muitos deles ainda hoje tratados ou recordados 
como amigos ou “padrinhos” em muitas das entrevistas.

Gostaria de pensar que este projecto é apenas um primeiro passo – estrutura-
do - de tratar a história de moldes nacional de forma dinâmica e cuja continuação 
e actualização só dependerá de nós, aqueles que a fizeram até aqui e que ain-
da hoje são dela protagonistas vivos, os seus profissionais e empresários, os seus 
clientes e fornecedores. 

O website do projecto, que serviu de plataforma de comunicação e divulga-

PREFÁCIO
Joaquim Menezes

Técnico de moldes desde 1963 e empresário desde 1975;
Presidente do Conselho de Administração do CENTIMFE
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ção dos trabalhos, perdurará para além da execução deste projecto enquanto tal... 
mais uma vez a tecnologia vem ajudar, facilitar comunicação, e permite ter uma 
intervenção potenciadora e multiplicadora nos resultados obtidos neste projecto. 

Incentivamos todos aqueles, que ao lerem ou consultarem este livro e virem 
os “cd’s” produzidos, se entusiasmem, se sensibilizem, se motivem para continuar 
esta história. Continuem connosco! Tragam-nos os feitos, os episódios, os nomes, 
as pessoas e assim ajudem-nos a dar justa razão ao parágrafo do editor da TIME 
com que começámos este texto… tendemos a pensar que a história está escrita em 
pedra, que ela não se muda, imutável, fixa. Mas a história não é uma conversação de 
um só sentido, monólogo; é antes um contínuo diálogo entre o passado e o presente… 
e como escrito pelo historiador Holandês Pieter Geyl, também citado nesse artigo, 
“an argument without end” (um assunto sem fim fim).

Continuemos o memMolde! Continuemos a contribuir para a feitura da história 
duma indústria incontornável ... aquela que participa, inventa, projecta e produz as 
ferramentas que “produzem os PRODUTOS”, aqueles que todos nós, permanente-
mente, utilizamos no nosso dia a dia … no trabalho e no lazer, em casa ou fora dela 
… em plástico, metal, vidro e tantos outros materiais.

OBRIGADO à Equipa! OBRIGADO Eduardo por continuares a ser “teimoso” e 
persistente! OBRIGADO aos Patrocinadores a CCDR-Norte que em boa hora permi-
tiu o pôr de pé este importante Projecto!
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Este volume reúne materiais produzidos pelo projecto memMolde Norte. A 
parte I reúne as contribuições produzidas no âmbito do seminário final do projec-
to (“Memória do passado e construção do futuro”), que teve lugar na Fundação de 
Serralves (Porto), a 15 de Maio de 2007. A parte II reúne o texto que serviu de base 
ao guião do documentário “Os serralheiros de Oliveira de Azeméis”, e que sumaria 
as entrevistas conduzidas pelo projecto, assim como as transcrições ou versões 
escritas das entrevistas com protagonistas iniciais da indústria de moldes no Norte 
de Portugal, que se registaram e trataram no âmbito do projecto, e que ajudam a 
perspectivar a trajectória da indústria na região e em Portugal. As entrevistas semi-
estruturadas foram registadas em vídeo e posteriormente editadas e transcritas.

Este não é o local para se analisar e discutir a história contida nos testemunhos. 
O objectivo aqui é acima de tudo o registo desta informação primária. Mas nela 
está muito material que ajuda a compreender os factores de mudança que estão 
por trás destas trajectórias, e a reescrever a história popular de como se desenvol-
veu a indústria na região – dando mais valor a empresas como o Centro Vidreiro do 
Norte de Portugal (e o respectivo Centro Vulcano) e a Metaloura, e relativizando a 
importância que tradicionalmente se dá à Aires Roque & Irmão. Esta última serra-
lharia poderá ter sido importante no processo que havia de conduzir à formação da 
empresa Aníbal H. Abrantes (na Marinha Grande), mas o seu impacto local e regio-
nal foi claramente menor. Identificam-se e recordam-se ainda várias outras empre-
sas que foram plataformas iniciais, mas de vida curta e rapidamente esquecidas. 

À medida que um projecto deste tipo avança, nascem novas pistas e identifi-
cam-se novos protagonistas que se gostaria de ter incluído, apesar das limitações. 
Essas pistas poderão ajudar a continuar no futuro o processo de pesquisa.

O projecto memMolde Norte nasceu na sequência de alguma investigação 
inicial que publicamos sobre a indústria de moldes em Portugal, na sequência 
da iniciativa Engenho & Obra (2003, Lisboa). Nas três figuras juntas actualizam-se 
propostas anteriores para descrição da trajectória do cluster, das tecnologias e pro-
dutos, inicialmente propostas naqueles trabalhos. Na secção seguinte recorda-se 
parte da memória descritiva do projecto e seu enquadramento.

Posteriormente aplicamos a mesma metodologia de recolha de testemunhos 

Nota de abertura:
sobre o projecto memMolde Norte

Eduardo Beira
Escola de Engenharia, Universidade do Minho

ORIGENS DO PROJECTO
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baseada em entrevistas semiestruturadas gravadas em vídeo num projecto sobre 
o desenvolvimento das tecnologias e sistemas de informação em Portugal (pro-
jecto memTSI, www.memtsi.dsi.uminho.pt), de que resultaram dois livros e uma 
experiência rica, que foi agora aplicada e mesmo expandida neste projecto. 

Entretanto aplicamos os mesmos métodos nalguma investigação sobre a for-
mação e evolução de uma outra indústria portuguesa de sucesso (embora nem 
sempre apreciado como tal) e fortemente baseada no Norte de Portugal: a indus-
tria do calçado. Essa investigação integrou-se no programa Fatec (liderado pelo 
Centro Tecnológico do Calçado).

Uma palavra de especial agradecimento a todos os entrevistados, pelo tempo 
que nos dedicaram e pelo trabalho de revisão em que se empenharam. Sob o 
ponto de vista humano, foram experiências enriquecedoras e muitas vezes como-
ventes. 

Outra palavra sobre o espólio documental ainda existente do Centro Vidreiro 
do Norte de Portugal, onde se fizeram muitos dos primeiros moldes para plástico 
em Portugal e onde se fizeram muitos dos empresários do sector, uma empresa 
chave da indústria no Norte de Portugal durante muitas décadas do século XX e 
sem a qual é impossível compreender e reconstituir o desenvolvimento da região 
de Entre Douro e Vouga. Parte terá sido perdido, mas parte pode ainda ser salvo. 

DUAS PALAVRAS FINAIS

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICAS: 

Beira, E. e J. Menezes, Inovação e indústria de moldes em Portugal: a introdução do CAD/CAM nos 
anos 80”, in Heitor, M., J. Brito e M. Rollo (coord.), “Momentos de inovação e engenharia em Portugal 
no século XX”, volume 3, D. Quixote, 2004, p. 432-451

Beira, E., C. Crespo, N. Gomes e J.Menezes, Dos moldes à engenharia do produto, a trajectória 
de um cluster”, in Heitor, M., J. Brito e M. Rollo (coord.), “Momentos de inovação e engenharia em 
Portugal no século XX”, volume 3, D. Quixote, 2004, p. 394-421

Beira, E., “Protagonistas das tecnologias da informação em Portugal: uma colecção de testemunhos”, 
Associação Industrial do Minho, Braga, Dezembro de 2004

Beira, E. e M. Heitor (eds.), “Memórias das tecnologias e dos sistemas de informação”, Associação 
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Tabela1 - Tendência da indústria de moldes para plástico em Portugal
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PROJECTO MEMMOLDE NORTE: MEMÓRIA DESCRITIVA

A indústria de moldes em Portugal é um caso singular de sucesso numa área 
de tecnologia avançada, que nasceu e cresceu num ambiente económico e tec-
nológico que “a priori” nada indicava que lhe fosse favorável. No entanto o seu 
desenvolvimento foi fundamental não só para a criação de um sector exportador 
de tecnologia avançada como para o desenvolvimento dos sectores dos plásticos 
e mesmo dos componentes para a indústria automóvel.

A indústria de moldes, das ferramentas especiais e dos plásticos em Portugal 
tem sido marcada pelo pioneirismo, quer na introdução de novas tecnologias, quer 
na introdução de novos processos e formas de actuar nos mercados e na produ-
ção industrial. Ao longo dos últimos cinquenta anos, esta indústria tem sido uma 
porta de entrada de muitas das tecnologias avançadas de utilização industrial, ao 
mesmo tempo que se desenvolveu numa lógica de cluster de base territorial. E, ao 
longo deste período, o sector conheceu grandes alterações. O seu sucesso susten-
tável é testemunho da sua capacidade inovadora. 

Poderá não ser caso único em Portugal, mas a Indústria de Moldes para plásti-
cos será um dos casos mais bem sucedidos e exemplares de inovação sistemática 
em sectores empresariais portugueses. Analisando a sua génese e desenvolvi-
mento há alguns pontos que se destacam:

a vocação exportadora (e um mercado nacional quase insignificante), o •	
que abala a ideia de que sem uma indústria nativa a “puxar” não é possí-
vel desenvolver um sector tecnologicamente desenvolvido e altamente 
competitivo a nível mundial – a questão que se põe é quando é que isso 
é (ou não) possível;
um sector de empresas de tecnologia que nasceu, e durante algum tem-•	
po se desenvolveu, sem engenheiros, mas que posteriormente os tem in-
tegrado com sucesso – o que realça a importância que o conhecimento 
não formal (ou tácito, no sentido epistemológico) pode ter na afirmação 
inicial de um sector de tecnologia industrial e avançada;
uma localização fora dos grandes centros urbanos – que não foi obstácu-•	
lo insuperável para a conquista de sofisticados mercados externos e que 
ilustra a importância da aglomeração local no desenvolvimento de uma 
indústria de forte conteúdo não formal de conhecimentos.

A indústria de moldes concentrou-se regionalmente em duas zonas: Oliveira 
de Azeméis / Porto na Região Norte e Marinha Grande / Leiria na Região Centro. 
Existem ligações históricas entre os desenvolvimentos de ambos os pólos, mas há 
também diferenças na sua génese e trajectórias de desenvolvimento posterior. 

Neste projecto concentram-se as actividades nas empresas do sector na Re-
gião Norte, que se tem localizado nas zonas de Oliveira de Azeméis / Vila da Feira 
e nas zonas de Porto / Vila Nova de Gaia / Maia. 

A preservação de fontes primárias da sua história é por isso muito importante, 
podendo ajudar a compreender os factores críticos de desenvolvimento de sec-
tores inovadores e competitivos numa economia como a portuguesa, habitual-

JUSTIFICAÇÃO
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mente dominada por sectores ditos “tradicionais”. No entanto a indústria nasceu e 
amadureceu apenas nos últimos cinquenta anos, a partir de pequenas “serralha-
rias” tradicionais de metalomecânica (décadas de 50 e mesmo 60) com manifestas 
dificuldades iniciais de organização e tecnologia. 

Trata-se de um caso muito interessante em que uma indústria tradicional (me-
talomecânica, dirão alguns mesmo que de baixa tecnologia) e baseada no conhe-
cimento prático e empírico se foi transformando numa indústria de tecnologias 
industriais de ponta, com um conteúdo e práticas cada vez mais formais e embe-
bidas de metodologias de engenharia.

No início deste século as empresas portuguesas de moldes são dos princi-
pais actores a nível internacional, especializadas principalmente na exportação de 
moldes de muita alta precisão e muito alta complexidade para o mercado inter-
nacional.

Acresce que muitos dos protagonistas iniciais desse processo, aos vários níveis, 
são ainda vivos, alguns ainda em actividade e outros já na reforma, o que constitui 
uma oportunidade rara de registar os seus depoimentos e memórias. 

Também os espólios das empresas iniciais, ainda activas ou já desaparecidas, 
podem ainda ser em parte recuperáveis. Trata-se de material importante, não só 
sob o ponto de vista puramente histórico e documental, mas de grande valor sob 
o ponto de vista de história empresarial, história económica, desenvolvimento 
económico, inovação e competitividade internacional de indústrias de base re-
gional. A sua recolha e preservação é um imperativo. Infelizmente numa indústria 
ainda “jovem” (cinquentenária) a tendência para descurar a preservação da me-
mória empresarial é muitas vezes descurada, pelo que se justifica um esforço de 
sensibilização das empresas para a importância desses objectivos.

Esse material é diverso e distribui-se por diversas dimensões:
as pessoas, dos trabalhadores aos empresários•	
as máquinas e as tecnologias•	
as empresas e as respectivas trajectórias (espólios)•	
os moldes e as peças plásticas (associadas aos clientes e aos mercados)•	

Os documentos que se lhe podem associar são principalmente:
imagens (fotografias, filmes, vídeos)•	
amostras de peças (de orçamentação e de teste, produtos finais)•	
desenhos de moldes e “processos de molde”•	
livros (contabilísticos) e documentos empresariais•	
materiais promocionais•	
testemunhos orais •	
para além de máquinas e moldes (arqueologia industrial).•	

O Centimfe, como centro tecnológico integrador dos sectores dos moldes, das 
ferramentas especiais e dos plásticos, sente a obrigação de contribuir activamente 
para a colecção e preservação desse património e para a sensibilização das comu-
nidades empresariais associadas a esse objectivo. 

Nesse sentido o Centimfe tem cooperado com outras instituições (várias Câ-
maras Municipais e associações empresariais, por exemplo) no sentido de vir a 
implementar no futuro espaços públicos de referência integrando modernas tec-
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nologias multimédia. Tal projecto está em desenvolvimento e conta com o em-
penho de vários actores sectoriais e regionais, numa perspectiva de integrar as 
perspectivas da indústria, tecnologia, conhecimento e desenvolvimento regional 
em espaços públicos modernos que funcionem como atractores de visitantes e di-
namizadores de interesses e vocações locais. Os conteúdos e materiais a coligir por 
este projecto memMolde Norte serão importantes para uma componente regio-
nal Norte de uma tal iniciativa, embora este projecto concreto não vise especifica-
mente esse objectivo, que tem um âmbito mais largo. Mas visa organizar a recolha 
de materiais primários (conteúdos) cujo valor para tal objectivo é importante, para 
além do seu mérito próprio.

O objectivo deste projecto não é propriamente um projecto de investigação 
científica, mas pretende identificar, preservar e organizar materiais que são de 
grande valor não só para a história da indústria, mas também para o estudo das 
dinâmicas de desenvolvimento regional e tecnológico. Trata-se portanto de um 
projecto de valorização de “património cultural regional imaterial”.

Os materiais recolhidos podem também vir a viabilizar e catalisar no futuro 
próximo uma importante série de estudos científicos sobre história económica, 
história empresarial, história da tecnologia e sobre a história do desenvolvimento 
regional, cujo interesse para a compreensão dos fenómenos de inovação tecnoló-
gica e do desenvolvimento regional são óbvios. 

Os resultados do projecto ajudarão uma vez mais a projectar a Região do Norte 
como protagonista relevante de um sector de tecnologia de ponta e exportador 
para mercados muito sofisticados. Nesse sentido este projecto tem também uma 
marca de marketing territorial regional.

A recolha dos testemunhos e das memórias é bem reconhecida como uma 
oportunidade única de obter informações e materiais cuja importância quer para 
a história económica das regiões, como para a história da tecnologia, quer para a 
história empresarial, terão no futuro um valor indiscutível. 

O recurso a meios modernos do audiovisual e de multimédia apenas torna 
essa oportunidade mais fácil e de preservação e acesso mais atractivos, através da 
gravação em vídeo digital e seu tratamento posterior.

São pedaços dessa memória colectiva regional que se pretendem recolher, 
num momento em que essa oportunidade rapidamente se esgotará, pelo menos 
no que diz respeito aos primeiros percursores e protagonistas. O ciclo infernal da 
vida não perdoa. Muitos dessas pessoas estão hoje nos seus 70 e 80 anos. Este 
projecto pretende aproveitar ainda uma janela de oportunidade que ainda existe, 
mas que infelizmente se irá inelutavelmente fechando nos anos mais próximos 
sobre os primeiros protagonistas dos sectores.

Uma colecção de histórias orais pretende preservar esse material original dos 
pioneiros da Indústria Portuguesa de moldes, ferramentas especiais e plásticos 
para os futuros historiadores, particularmente de história da tecnologia, história 
empresarial e história económica. As facilidades da Web, reconhecimento de texto, 
e tecnologias relacionadas, permitem agora uma partilha mais fácil desses docu-
mentos e de divulgação e disponibilidade da documentação relevante recolhida.

A identificação dos protagonistas será feita com base na rede de conhecimen-

METODOLOGIAS
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tos pessoais da indústria, do conhecimento do Centimfe e dos seus associados, e 
com o apoio dos registos da Cefamol, associação empresarial do sector, a funcio-
nar desde finais dos anos 60. 

Sobre a importância actual das metodologias de historiografia oral, ver anexo.

Assim sendo, o projecto estrutura-se ao longo de três grandes ideias, a que 
correspondem as três acções do projecto:

sensibilização dos actores, identificação e recolha de materiais relevantes; •	
organização e disponibilização dos materiais;•	
divulgação de projectos e resultados. •	

OBJECTIVOS
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Uma geração e uma história invulgares: 
empreendedorismo e clusters

Eduardo Beira
Escola de Engenharia, Universidade do Minho

Através de um conjunto de actividades nos anos de 2005 e 2006 o projecto 
memMolde Norte, promovido pelo Centimfe no âmbito do programa PON (medi-
da 1.4), procurou aprofundar as raízes da indústria no Norte de Portugal, identificar 
melhor alguns dos protagonistas e recolher para “memória futura” os seus depoi-
mentos em entrevistas semiestruturadas gravadas em suporte vídeo. 

Recolheram-se (e digitalizaram-se) também documentos e imagens relevantes 
para a história do processo e usaram-se várias oportunidades para sensibilizar as 
empresas, os empresários e todos os protagonistas para a importância de preser-
var materiais de diversos tipos sobre a memória das empresas, das fábricas, das 
pessoas e ainda sobre as peças / clientes. 

No final do projecto ter-se-á contribuído para aumentar a sensibilidade da in-
dústria para a preservação da sua memória, e apesar do objectivo do projecto 
se centrar nas empresas de moldes da Região Norte, o seu impacto ter-se-á feito 
sentir em toda a indústria de moldes portuguesa.

Todos os materiais e informações do projecto encontram-se disponíveis no site 
do projecto (www.memmolde.centimfe.com), o qual por sua vez regista também 
para o futuro o próprio projecto e as suas contribuições, em especial as entrevistas 
com os protagonistas, o objectivo principal e o núcleo central do projecto.

Um projecto deste tipo tem óbvias limitações temporais e de recursos. Por isso 
o número de entrevistados é limitado e muitas vezes decorrente do fluir do pro-
cesso de procura e das atribulações logísticas que implica. Gostaríamos de deixar 
claro que no grupo de protagonistas entrevistados estarão certamente alguns dos 
mais importantes, mas também temos a certeza de que muitos igualmente im-
portantes para a história da indústria não foram incluídos, sem que isso signifique 
menor apreço pela sua contribuição e relevância. Espera-se que o futuro possa 
proporcionar oportunidades para colmatar essas lacunas.

Entrevistaram-se vinte e três protagonistas (figura 1) do processo de emergência da 
indústria no Norte de Portugal, dos quais dois estrangeiros (compradores de moldes, 
um americano, outro inglês). Cerca de metade são empresários ligados às primeiras em-
presas do sector (algumas das quais continuam hoje como das mais relevantes da in-
dústria portuguesa: casos da Simoldes e da Moldoplástico, mesmo a A. Silva Godinho).

UM PROJECTO REGIONAL, 
UM IMPACTO NACIONAL

ENTREVISTAS COM VINTE
E DOIS (MAIS UM) 
PROTAGONISTAS
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As entrevistas foram gravadas em vídeo, editadas (e afixadas no site do pro-
jecto), transcritas, editadas na versão escrita, e revistas (e às vezes alteradas) por 
quase todos os entrevistados. Os textos foram reunidos, juntamente com outras 
contribuições do projecto, num livro: Beira, E. (ed.), “Indústria de moldes no Norte 
de Portugal: protagonistas. Uma colecção de testemunhos” publicado pelo Centimfe 
(ISBN 978-972-98872-4-6, Maio de 2007), mas também disponível para download 
(total ou parcial) no site do projecto.

Ao longo destas histórias de vida passa parte do filme de Portugal indústrial 
emergente de uma ruralidade profunda, em especial no período após a segunda 
guerra. E passam histórias notáveis de vida, em que homens ambiciosos e luta-
dores passaram em muitos casos da ruralidade para o mundo global em uma ou 
duas gerações. Como tivemos já oportunidade de referir, em cinquenta anos pas-
saram de serralharias a empresas de moldes, passaram da oficina escura e manual 
à fábrica moderna e computorizada, passaram de aprendizes e operários a em-
presários, de serralheiros a indústriais, do mercado nacional à exportação, do local 
ao global, do cliente português às grandes multinacionais. Um intrigante caso de 
sucesso português.

Pelas suas oficinas e fábricas passou a construção de muita da modernidade 
global contemporânea conformada em materiais plásticos – dos produtos técni-
cos, aos artigos de grande consumo e passando pela indústria automóvel. Uma 
geração e uma história invulgar em qualquer parte do mundo.

O objectivo do projecto não foi analisar e discutir a história contida nos tes-
temunhos e nos documentos coligidos. O objectivo era acima de tudo o registo 
desta informação primária. Mas nela está muito material que ajuda a compreender 
os factores de mudança que estão por trás destas trajectórias, e a reescrever a 
história popular de como se desenvolveu a indústria na região – dando mais valor 
a empresas como o Centro Vidreiro do Norte de Portugal (e respectivo Centro Vul-
cano) e a Metaloura, e recordando várias empresas que foram plataformas iniciais 
do sector, mas de vida curta e rapidamente esquecidas.

Uma reflexão e uma síntese preliminar foram os objectivos do documentá-
rio produzido pelo projecto, com o título referido. O documentário, com mais de 
trinta minutos, passa em revista a evolução da indústria na zona de Oliveira de 

OS SERRALHEIROS
DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS

Figura 1 - Protagonistas 
entrevistados pelo projecto 
memMolde Norte
Ernesto São Simão, António 
Silva, Álvaro Pinho, Joaquim 
Landeau, Lúcio Rodrigues, 
António Castro, Joaquim Jar-
dim, Júlio Ramiro, Lealdina 
Henriques, Almeida e Sousa, 
Daniel Xará, Armindo Pinho, 
António Rodrigues, Alberto 
Aguiar, Armando Cepeda, 
Cipriano Bastos, Miguel 
Barreiro, Larry Fattori, Carlos 
Silva, Amadeu Soares, Edu-
ardo Bueso, Xavier Bueso, 
Henry Steffen
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Azeméis, usando partes dos testemunhos recolhidos no projecto. Procura mostrar 
as profundas ligações iniciais entre as indústrias do vidro e dos moldes e a grande 
mobilidade e concorrência entre as serralharias de moldes de Oliveira de Azeméis 
e da Marinha Grande, em especial na captação de recursos humanos (os “artistas”) 
e ainda o papel determinante da Escola Comercial e Indústrial na criação de oferta 
qualificada para o sector.

O argumento do documentário baseia-se no texto “Os serralheiros de Oliveira de 
Azeméis: da ruralidade à globalidade, numa geração”, disponível no site do projecto. 
Também o documentário (produzido por Eduardo Beira e realizado por Nuno Bei-
ra) está disponível em formato compacto no site do projecto, onde pode ser visto. 
O documentário foi apresentado em público pela primeira vez no seminário final 
do projecto. (www.memmolde.centimfe.com).

A figura 2 apresenta o diagrama temporal das empresas iniciais do sector na 
zona de Oliveira de Azeméis (acima da linha de tempo) e noutras zonas do Norte 
de Portugal (abaixo da linha de tempo). Na figura 3 aparecem sobrepostas as tra-
jectórias pessoais de alguns dos protagonistas entrevistados pelo projecto e julga-
das relevantes, e que ajudam a visualizar a progressão nas carreiras e, associadas a 
isso, a difusão de conhecimento de processo indústrial e de redes comerciais entre 

Figura 2 - Empresas iniciais 
de moldes na Região Norte
(salvo AHA)
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as empresas iniciais do sector (anos 40 a 80). No documentário toma-se a trajec-
tória de Amadeu Soares, um dos melhores fresadores da Simoldes, já reformado, 
como exemplar da transformação profunda que esteve associada à emergência 
da indústria de moldes no Norte de Portugal e às poderosas forças de mobilidade 
social desencadeadas (ver caixa).

Pode-se discutir se a indústria de moldes em Portugal é (ou não) um cluster, 
ou se é um dos dois clusters, ou mesmo se é (ou não) parte de outros clusters. 
Abordamos já alguns aspectos deste assunto noutro trabalho anterior (Beira et al, 
2004). 

Mas uma coisa é indiscutível: na emergência da indústria de moldes em Por-
tugal são evidentes os processos típicos da emergência de um cluster – os meca-
nismos básicos de clusterização de sectores indústriais. Note-se de passagem que 
os clusters não se formam por decreto (como muitos políticos, jornalistas e outros 
opinion makers pensam) mas emergem (no sentido de fenómeno emergente da 
chamada teoria da complexidade) quando um conjunto de circunstâncias e de 
redes pessoais e institucionais, e respectivas interacções, alavancam um conjun-
to de outras circunstâncias favoráveis ao crescimento económico de um sector 

A EMERGÊNCIA
DE UM CLUSTER

Figura 3 - Trajectórias de 
protagonistas em empresas 
de moldes no Norte de 
Portugal
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Cinquenta e sete anos de trabalho no centro e na fronteira da indústria  
António Rodrigues, o neto de Manuel Carreira e o ex-aprendiz número um da Mol-

doplástico, emergiu como o líder da Simoldes, hoje o maior grupo português no sector 
e mesmo o maior grupo europeu de moldes, fruto de políticas arrojadas de investi-
mento e de alguns desafios comerciais audaciosos. 

António Rodrigues refere-se a Amadeu Soares como um dos melhores técnicos de 
bancada que passou pela indústria. Foi ele que o foi buscar, em 1964, estava o Amadeu 
a trabalhar na Metaloura. Trinta e seis anos depois, Amadeu reformou-se, pela Simoldes, 
em 2000.

Amadeu Soares é nove anos mais velho que António Rodrigues. Começou a tra-
balhar aos 10 anos, nas obras. Aos 14 anos, em 1947, consegue entrar para o Centro 
Vulcano, onde se cruza com muitos outros futuros serralheiros e indústriais de moldes. 
Aos 21 anos, em 1954, vai para a Metaloura, precisamente quando Lúcio Rodrigues e 
Joaquim Leandeau começam a montar a “chafarica” com que sonhavam e que resul-
taria numa das mais importantes empresas portuguesas de moldes. Na Metaloura faz 
moldes para Tony Jongenelen exportar e ganha a sua confiança. Esteve quase a entrar 
como sócio da Metaloura, numa das alterações sociais que esta conheceu, mas a opor-
tunidade acaba por lhe passar ao lado.  Entra para a Simoldes em 1964 – e com ele leva 
o know-how e os clientes de Tony Jongenelen, que continua a confiar nele.

Nos anos 80 a Renault instala-se em Portugal e precisa de fornecedores portugue-
ses para ajudar à taxa de incorporação nacional. O Renault 5, “o carro, le car”, é o carro 
da altura, popular e simpático, desenhado por Michel Boué, cujo sucesso é continuado 
pelo Super 5. É o carro francês mais vendido de sempre e um marco no estilo auto-
móvel de pequenas viaturas. Um carro cuja produção ajudou a mudar Portugal – e a 
indústria de moldes em Oliveira de Azeméis, em especial o grupo Simoldes.

Amadeu Soares contribuiu para isso, montando alguns dos primeiros moldes da 
Simoldes para a Renault. Passaram-lhe pelas mãos, assim como muitos dos mais difíceis 
moldes que a empresa fez nesses anos. Toda a sua vida acompanhara a fronteira da 
indústria.

Amadeu começara a trabalhar aos 10 anos, mas só aos 18 viu legalizada a sua si-
tuação laboral. Conheceu uma vida difícil, mas a sua vida alterou-se muito nas últimas 
décadas. Amadeu só fez a 4ª classe aos 24 anos, depois de casar. Trabalhou 57 anos até 
se reformar.

Mais de quarenta anos depois de ele entrar na Simoldes, dois dos seus filhos traba-
lham hoje na Simoldes. A sua filha mais nova tem 32 anos, e acabou recentemente um 
mestrado em gestão de empresas. Trabalha na... MDA, uma empresa do grupo Simoldes.

(In Beira, E., “Os serralheiros de Oliveira de Azeméis: da ruralidade à globalidade, numa geração”, 
argumento do documentário produzido pelo projecto memMolde Norte)
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indústrial. Mas as virtudes do processo de clusterização podem também jogar ao 
contrário e acelerar a morte de um sector quando essas circunstâncias se tornam 
desfavoráveis - então este aspecto é que é mesmo habitualmente ignorado mes-
mo pela própria literatura académica. (O caso do cluster da borracha de Akron 
(USA) é dos mais bem documentados e estudados, mas há muitos mais). 

No caso da indústria de moldes nas décadas de 40 a 80, podem-se observar e 
identificar vários desses mecanismos:

a mobilidade e a interacção entre as oficinas da Marinha Grande e de Oli-•	
veira de Azeméis (ligadas aos moldes para vidro e para plástico), 
o papel das Escolas Comerciais e Indústriais em ambos os locais•	
a presença de empresas dominantes importantes em ambos as zonas, •	
que funcionaram como primeira fonte de mão de obra especializada e de 
futuros empreendedores: Aníbal H. Abrantes na Marinha Grande, e Centro 
Vidreiro do Norte de Portugal em Oliveira de Azeméis. O papel da AHA 
tem sido amplamente reconhecido na literatura – mas já o papel nuclear 
do Centro Vidreiro do Norte de Portugal na emergência da indústria de 
moldes tem sido ignorado. Como os testemunhos recolhidos pelo projec-
to mostram, o Centro Vidreiro foi uma plataforma giratória de serralheiros 
entre a Marinha Grande e Oliveira de Azeméis, e nos dois sentidos.
um canal comercial (incluindo agentes e intermediários) exógeno que •	
procura comprar quase sem necessidade das empresas locais venderem, 
associado a uma política cambial altamente favorável às exportações – 
depois de um período inicial das serralharias muito difícil e baseado na 
procura interna pelas empresas de artigos plásticos.

A figura 4 procura ilustrar esses mecanismos.

Figura 4 - Mecanismos de 
interacção e clusterização 
entre os pólos de Oliveira 
de Azeméis e da Marinha 
Grande na emergência da 
indústria de moldes em 
Portugal
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A concentração do sector em torno de Oliveira de Azeméis, no Norte de Portu-
gal, resultado de uma fileira empresarial baseada no vidro, tem feito esquecer que 
outros desenvolvimentos importantes da indústria de moldes ocorreram na Região 
Norte. Estes afloramentos são especialmente importantes sob o ponto de vista aca-
démico, porque nalguns casos nascem com raízes claramente diferenciadas.

Citam-se os casos da Ernesto São Simão (Porto e depois Maia), uma das mais 
antigas empresas portuguesas e com raízes no sector da ourivesaria, e o caso dos 
irmãos Bueso, que nos anos 70 e 80 desenvolvem de raiz um conjunto de em-
presas ligadas aos plásticos, incluindo a BCF, uma empresa de moldes que durou 
até aos anos 90 e cujas ramificações ainda hoje são visíveis no Minho e na Galiza 
(Espanha). A Plásticos Bueso foi fornecedora de peças técnicas para a Renault (R5) 
em Portugal (ainda antes da Simoldes), foi fornecedora muito importante da Ti-
mex (as caixas plásticas com revestimento para os famosos micro computadores 
produzidos em Portugal para os USA e outros países, incluindo Portugal, nos início 
dos anos 80 – ver Beira (2004b)) e lançou uma linha de electrodomésticos (BLIC) 
desenhada e produzida em Braga para o mercado nacional que incorporava um 
controlador digital de velocidade (também desenhado e produzido no Minho, 
uma novidade importante). A BCF foi também um importante fornecedor de mol-
des para o grupo internacional Braun (electrodomésticos).

Curiosamente ambos se referem a alguma penalização por estarem na altura 
fora dos centros da indústria, o que confirma o papel dos mecanismos de clusteri-
zação na transferência de conhecimentos e alavancagem das condições de sobre-
vivência anteriormente discutido, e que a geografia conta, e muito... 

Outros protagonistas importantes do Norte de Portugal, mas fora de Oliveira 
de Azeméis, foram a empresa de Pedro Viana Jorge, em Vila Nova de Gaia (onde se 
entrecruzam os vários mundos dos moldes da altura) e ainda a Somatex (no Porto). 
Pedro Viana Jorge tem na história dos moldes múltiplos papeis: como fresador de 
elite, como empresário, como agente e como intermediário com clientes estran-
geiros e outros agentes. Um verdadeiro “broker” de inovação numa rede dispersa 
de serralharias e oficinas a nascerem.

Os depoimentos recolhidos permitem identificar os agentes mais relevantes na 
abertura da indústria à exportação: Lacey, Henry Steffen, Toni Jongenelen, Pedro 
Viana Jorge, Morrison, Fernando Caldas, Miguel Bem Saúde, Andrew Jasinsky, ... O 
processo de mapeamento da relação (dinâmica) cliente / agente pode ser iniciada 
com a informação recolhida, mas precisa de ser completada para se ter uma ideia 
mais clara do que realmente se passava. 

Em geral sabemos muito pouco dessas pessoas, que foram pontes decisivas 
nos mecanismos de transferência de conhecimento entre múltiplos clientes e for-
necedores de moldes. Por exemplo, não conhecemos fotografias de Toni Jonge-
nelen ou de Lacey. (Algum dos leitores as terá, por acaso?)

O “modus operandis” desses intermediários no mercado externo e na indústria 
portuguesa, as suas ligações a colaboradores portugueses (vários dos quais se tor-
naram depois concorrentes como agentes) e as suas motivações são informação 
de grande valor que se espera poder vir a colher em projectos futuros. A entrevista 
final do projecto com Henry Steffen é elucidativa de como os seus testemunhos 

PARA ALÉM
DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS

OS AGENTES E OS 
INTERMEDIÁRIOS
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podem ser valiosos para compreender como as empresas portuguesas entram e 
encaixam no grande puzzle de mercado internacional então em grande desen-
volvimento, até porque elaborados a partir de pontos de vista alternativos e ex-
ternos.

O projecto coleccionou e digitalizou centenas de fotografias das colecções da 
Moldoplástico e da Simoldes, assim como reuniu boas colecções de brochuras 
promocionais de três empresas emblemáticas (Ernesto São Simão, Moldoplástico 
e Simoldes).

Em Oliveira de Azeméis a indústria teve o privilégio de ter sido registada por 
um notável fotógrafo local: Fernando Paul. A qualidade das suas imagens que se 
conhecem de serralharias e empresas de moldes é excepcional. Fernando Paul 
dominava exemplarmente a técnica da iluminação e do movimento na fotografia 
a preto e branco e tinha uma especial sensibilidade para as pessoas. Veja-se por 
exemplo a colecção em http://picasaweb.google.com/memmolde/Moldoplásti-
coOficinaAnos60 (Moldoplástico, anos 60) ou a figura 5.

Foi no decorrer do projecto que se localizou uma notável colecção de fotogra-
fias de Fernando Paul, relativas aos passeios anuais do Centro Vidreiro do Norte de 
Portugal, na posse de Maria Lealdina Henriques, cuja colaboração e disponibilida-
de para o projecto não podem passar sem uma referência. Trata-se de uma colec-

O PODER DAS IMAGENS
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ção importante para o estudo dos anos 50 em Portugal. Ao longo de mais de uma 
década regista os passeios da empresa ao Portugal de então. As imagens podem 
ser vistas no site do projecto ou em http://picasaweb.google.com/memmolde/
PasseiosCentroVidreiro (exemplo na figura 6), e proporcionam uma rara e extensa 
visão sobre o mundo do trabalho e o lazer de uma Oliveira de Azeméis indústrial 
(e simultaneamente rural). A continuidade temporal dá-lhe um especial interesse 
para documentar a evolução de uma época de transição para a modernidade.

Também as colecções de imagens das celebrações dos 25 anos da Moldoplás-
tico e da Simoldes foram objecto de digitalização.

Uma das entrevistas ajuda a clarificar a emergência de um subsector da in-
dústria de moldes que ganhou uma especificidade própria e que tem merecido 
pouca atenção na análise do sector: o subsector dos moldes para a injecção de 
solas de calçado, que se desenvolveu em especial a partir dos anos 60 e com maior 
incidência no Norte de Portugal. 

A Pinhos & Ribeiro foi a primeira empresa a desenvolver uma actividade es-
pecializada nessa área. Na sua origem está a introdução de solas injectadas na 
indústria do calçado pela empresa e pelo empresário que mais marcaram a mo-
dernização do sector do em Portugal nas décadas de 50 a 80: O Campeão Por-
tuguês, liderado por Domingos Torcato Ribeiro e sediada em Guimarães. Foi aí 
que foram instaladas as primeiras máquinas para a injecção de solas em PVC (de 
marca CIC, inglesas, de injecção pé a pé) e que deram origem ao famoso “calçado 
climatizado” lançado a preços competitivos com uma grande campanha no mer-
cado nacional: “Quente no Inverno, fresco no Verão, que torna o andar num prazer!”. A 
realidade inicial não era bem assim, mas a campanha e o produto fizeram história. 
Em meados dos anos 70 a Campeão Português comprou novas máquinas para a 
injecção de poliuretano, abandonando a injecção de PVC (Beira, 2005).

Figura 5  - Fotografias de 
Fernando Paul (1906 a 
1999, Oliveira de Azeméis)
Trabalhador em empresa 
de moldes; Escola Indústrial 
e Comercial de Oliveira de 
Azeméis. Colecção da Câma-
ra Municipal de Oliveira de 
Azeméis (década de 60)

OS MOLDES PARA SOLAS
DE CALÇADO
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O subsector dos moldes para a injecção de solas mostra uma trajectória autó-
noma dos outros moldes indústriais que precisa de ser estudada e que merece ser 
valorizada. Para além das diferenças técnicas de processo de construção, os mol-
des para solas de calçado cresceram mobilizados pela procura interna – embora 
o forte crescimento da procura interna nesses anos fosse por sua vez mobilizada 
pela vocação fortemente exportadora da indústria do calçado em Portugal. Dada 
a forte clusterização da indústria do calçado no Norte de Portugal (em especial 
em torno dos pólos de Oliveira de Azeméis / São João da Madeira e de Felguei-
ras), não admira que as oficinas especializadas em moldes para calçado tenham 
emergido especialmente no Norte de Portugal e em especial à volta de Oliveira 
de Azeméis. 

Figura 6 - Passeios anuais 
do Centro Vidreiro do Norte 
de Portugal
Fotos de Fernando Paul. 
Colecção de Lealdina 
Henriques. Passeio de 1951: 
almoço e visita a fábrica Vista 
Alegre, em Ílhavo.
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Talvez inesperadamente, Portugal teve (e tem) um papel muito mais relevante 
na construção da modernidade contemporânea do que seria de esperar ou do 
que é muitas vezes reconhecido, através da produção de moldes e ferramentas 
para o mercado internacional. 

Nas últimas décadas a indústria portuguesa de moldes concentrou-se cada vez 
mais no sector automóvel – mas ninguém conhece uma visão global dessa contri-
buição: que modelos e que partes desses modelos envolveram moldes feitos em 
Portugal? Quais as contribuições portuguesas para a engenharia desses modelos e 
dessas peças, geralmente ignorada porque incluída no fornecimento dos moldes? 
Basta consultar os sites de empresas portuguesas de moldes (grupo Simoldes, por 
exemplo, mas certamente que não só) para se ver que muitas das novidades actu-
ais da indústria automóvel incorporam tecnologia e engenharia portuguesa.  

A CONSTRUÇÃO
DE MODERNIDADE PASSOU 
(E PASSA) POR AQUI

Figura 7 - Moldes fabrica-
dos por Anibal H. Abrantes 
(Marinha Grande): evolução 
das peças
Fonte: Beira et al (2003).
Fotos de Nuno Beira e design 
gráfico de Ana Prudente.
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Figura 8 - Simoldes: pri-
meiro livro de registo de 
moldes 

No entanto o sector tem feito pouco uso colectivo desse activo que pode ala-
vancar a promoção nos novos mercados (asiáticos, em especial). Há aqui trabalho 
para ser feito. E projectos como o memMolde contribuem para isso: ajudar a cons-
truir o futuro assente sobre a exploração do sucesso do passado. 

Em trabalho anterior fez-se uma análise da trajectória de produtos da AHA com 
base nas peças e nos documentos da moldoteca da empresa (figura 7). Estender 
esse tipo de análise a outras empresas ajudaria a identificar e a compreender a va-
riedade de trajectórias e especializações das várias empresas ao longo da segunda 
metade do século XX.

É manifesto que a grande maioria das empresas não tem nem condições nem 
recursos (humanos, financeiros,...) para poder preservar de forma sistemática os 
materiais da sua memória: os dossiers de moldes, os desenhos e modelos, as amos-
tras e as peças, etc.. A pressão do dia a dia remete naturalmente estes objectivos 
para o fim da lista de prioridades. E organizar e manter as colecções precisa de 
conhecimentos e de facilidades também difíceis de mobilizar por pequenas e mé-
dias empresas. Entretanto os materiais e os espólios das empresas que vão desapa-
recendo vão também desaparecendo. Quantos livros iniciais de registo de moldes 
ainda sobrevivem? (Figura 8: o primeiro livro de registo de moldes da Simoldes).

UMA PROPOSTA DE ACÇÃO 
COLECTIVA

A solução poderá estar num esforço e numa acção colectiva, que envolva as 
empresas e outras instituições ligadas ao sector, que promovam e mantenham um 
ou mais centros de arquivo (dois?) onde as empresas façam o depósito dos vários 
tipos de materiais, assim como de espólios documentais. Centros de arquivo, mas 
também centros de documentação e centros de animação pública relacionados 
com a indústria e a sua memória.

Que parceiros? Cefamol e Centimfe, para começar. Mas também instituições do 
ensino superior: Universidade do Minho, Universidade de Aveiro, Instituto Politéc-
nico de Leiria ... E poder local: Câmaras Municipais de Oliveira de Azeméis, Marinha 
Grande,... . Claro que o Estado teria uma responsabilidade em ajudar a viabilizar 
uma iniciativa deste tipo. 
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Uma parceria com a indústria de plásticos? Poderia fazer sentido.
Uma rota dos moldes e dos plásticos, com pelo menos dois pontos de exposi-

ção e animação? Seria um projecto mobilizador. Um desafio para o futuro próximo 
– uma vontade colectiva para se construir.
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A indústria dos moldes é um sector que ilustra de forma exemplar a evolução 
da indústria portuguesa no último meio século e, simultaneamente, apresenta 
também algumas características que são completamente ímpares e excepcionais, 
quando comparada com a restante indústria nacional nestes últimos 50 a 60 anos.

Exemplar, porque ilustra o que foi o crescimento da economia portuguesa des-
de os anos 50 do século XX até ao início dos anos 70 do mesmo século. Se olhar-
mos para o período que se inicia na segunda guerra mundial e termina no início 
dos anos 70, é a indústria que sustenta do crescimento económico português. O 
no sector industrial, que não apenas aumentou o seu peso no produto interno, 
como teve um contributo decisivo para o crescimento da produtividade global da 
economia portuguesa. Os dados disponíveis são elucidativos: nunca mais o sector 
industrial correspondeu a mais de 50% do acréscimo da produtividade da econo-
mia portuguesa, como o que ocorreu nos anos 50 e em parte dos anos 60. Assim, à 
escala de um sector, a indústria dos moldes retrata estas características da evolução 
da economia portuguesa e da sua indústria durante os anos 50 e os anos 60.

O sector dos moldes foi também um ramo industrial com ligações a compe-
tências e características tradicionais da indústria portuguesa. Trata-se das relações 
que o moderno sector dos moldes teve ao tradicional sector dos moldes para 
vidro e às oficinas de metalomecânica. Ora, o crescimento da indústria portugue-
sa ao longo deste período – anos 50 e 60 – assentou sobretudo em sectores já 
instalados desde há décadas, nalguns casos desde há séculos, mas que tiram par-
tido do crescimento do mercado, sobretudo do mercado interno. Os principais 
exemplos de novidade no sector industrial português no segundo pós-guerra 
(indústria eléctrica e electrónica, química, automóvel) estão sobretudo associados 
à instalação de empresas estrangeiros e são mais tardios – através de greenfield 
investment ou em parceria com empresas estrangeiras.

Mas o sector dos moldes foi igualmente marcado por características absolu-
tamente ímpares na evolução da indústria portuguesa ao longo dos últimos 60 
anos. Em primeiro lugar, pela capacidade continuada de inovação, visível desde os 
primeiros passos. Como bem demonstrou Eduardo Beira em artigo publicado há 
quatro anos na obra Momentos de Inovação e Engenharia em Portugal no século XX, 

Moldes: um caso exemplar do desenvolvimernto 
industrial português

Álvaro Ferreira da Silva
Núcleo de Estudos de História Empresarial e Universidade Nova de Lisboa

CRESCIMENTO E INDÚSTRIA

O CASO DOS MOLDES
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uma das principais inovações da indústria de moldes em Portugal foi a capacidade 
de segmentar funcionalmente e tailorizar a produção de moldes. Assim, o que 
noutros países era uma actividade de produção marcadamente artesanal, recor-
rendo a força de trabalho altamente especializada e trabalhando em unidades de 
produção muito pequenas, vai dar origem no caso da empresa mais emblemática 
do sector (a Aníbal H. Abrantes) a uma organização do trabalho que segmenta a 
produção de peças unimolde ou multimolde por diferentes operários, cada um 
deles especializado numa fase ou processo – torno, fresa, bancada, polimento, etc. 
Várias inovações estão presentes nesta especialização funcional – podia prescindir 
de operários altamente especializados, podia produzir mais rapidamente e podia 
ter uma maior capacidade de produção. Naturalmente que a utilização de mão-
de-obra menos qualificada permitia igualmente tornar o produto final mais barato, 
mas essa não foi a razão fundamental para o sucesso, ao contrário de tantas outras 
empresas industriais que a partir dos anos 50 prosperaram em Portugal.

Em segundo lugar, tem sido esta sistemática e continuada capacidade de ino-
vação que explica uma outra característica ímpar da indústria de moldes: ao con-
trário de outros ramos industriais, o sector dos moldes tem-se mantido como uma 
indústria altamente competitiva. Esta capacidade competitiva está bem patente 
no sucesso do sector nos mercados externos – e em mercados sofisticados e com 
elevados níveis de exigência. Assim, ao contrário de outros sectores industriais que 
cresceram fortemente nos anos 50 e 60, mas que desapareceram no calor da crise 
económica do início dos anos 70 ou da abertura económica das últimas duas dé-
cadas, o sector dos moldes foi capaz de manter os níveis de competitividade ante-
riormente alcançados. A capacidade de inovação continuada está bem patente na 
evolução do sector e nos feixes de inovações associados a cada um dos períodos 
desta história de mais de meio século. Saliente-se, porém, que esta capacidade 
continuada de sucesso não gera necessáriamente um seguro de vida permanente 
para o futuro, como se pode verificar pelos desafios importantes e a concorrência 
das potências asiáticas emergentes.

Neste duplo confronto de características que são exemplares, ilustrativas, e ou-
tras que são excepcionais, penso que temos simultaneamente um quadro daquilo 
que foi a indústria de moldes e a sua evolução nos últimos 50 anos, mas também 
daquilo que ela representa relativamente ao panorama económico nacional e re-
lativamente à evolução da indústria portuguesa.

Não resisto a citar um relatório recente da United States International Trade Co-
mission (2002). Nele se identificam as vantagens competitivas actuais da indústria 
dos moldes, mas também podemos encontrar algumas das condições que explicam 
em termos históricos o sucesso das empresas do sector: a capacidade de entrega 
rápida de encomendas, a tecnologia utilizada, o nível competitivo de preços, o nível 
de qualidade e do serviço, a especialização em moldes de alta precisão e de enorme 
complexidade, e ainda a existência de muitas empresas certificadas com as normas 
de qualidade mais recentes. A imagem apresentada por esta agência dos EUA dá 
uma boa noção daquilo que marcou a capacidade competitiva, o próprio sucesso 
da indústria de moldes em Portugal e a relação com as características excepcionais 
que citei - a capacidade continuada de inovação e a alta competitividade.



45

M
O

LD
ES: U

M
 CASO

 EXEM
PLAR D

O
 D

ESEN
VO

LVIM
ERN

TO
 IN

D
U

STRIAL PO
RTU

G
U

ÊS

Voltemos ao que nos traz hoje aqui – o lançamento desta obra Indústria de mol-
des no Norte de Portugal: Protagonistas – uma colecção de testemunhos. Relativamen-
te ao projecto memMolde Norte salientaria sobretudo dois aspectos: o carácter 
notável e o carácter laborioso deste projecto. Notável, porque nos permite elevar 
o nível de conhecimento sobre um dos sectores mais dinâmicos da indústria por-
tuguesa. Laborioso, porque se trata de um estudo exaustivo de testemunhos orais 
proporcionados por protagonistas da história dos sector dos moldes no Norte do 
país. Esta recolha de entrevistas constitui um documento importante de memó-
ria relativamente a este sector tão importante. Daí que se trate de um contributo 
fundamental para a valorização de um património intangível, mas que pelas suas 
características se torna tanto ou mais importante do que o património tangível.

Esta obra deve muito a conjugação e mobilização de vontades de todos os que 
participaram neste projecto de levantamento de memória. Refiro-me à equipa de 
investigação liderada pelo Professor Eduardo Beira, aos empresários e aos técnicos 
que se dispuseram a dar o seu testemunho, às várias entidades que apoiaram esta 
iniciativa e à comissão de acompanhamento deste projecto que tem uma com-
posição propositadamente variada. Creio que é de inteira justiça relembrar esta 
ampla mobilização de vontades e de empenhos, que permitiu que este projecto 
caminhasse até esta sessão de lançamento deste livro.

Gostaria porém de acrescentar algo mais, que porventura é conhecido por to-
dos que estão nesta sala, mas creio que não é por demais realçar: sublinho que 
este livro não é apenas um trabalho de recolha documental, é também o resultado 
de um trabalho muito mais profundo do conhecimento dos sectores dos moldes 
(como é bem exemplificado nos dois textos que foram já referidos publicados em 
“Momentos de Inovação de Engenharia”, uma obra que diria monumental sobre a 
evolução da engenharia portuguesa). 

É este conhecimento profundo sobre o sector que eu quero realçar, pois é este 
conhecimento que torna possível a riqueza de recolha documental e de constru-
ção de memória sobre o sector dos moldes. Ora se este livro fosse feito por al-
guém menos conhecedor da história deste sector industrial seria necessariamente 
muito mais limitado na construção da memória e certamente muito mais limitado 
na recolha destes testemunhos. É esta, creio eu, a principal homenagem que se 
pode prestar ao responsável por este projecto, professor Eduardo Beira. O seu co-
nhecimento do sector, a sua capacidade de organização e de mobilização de re-
cursos e o modo como soube congregar a equipa e as vontades aqui evidenciadas 
proporcionam aos estudiosos da indústria e da economia portuguesa do último 
meio século um estudo fundamental.

Lembro que o mesmo foi já realizado para o sector informático em Portugal, 
com a publicação de um conjunto de dois volumes de testemunhos com caracte-
rísticas semelhantes este. A propósito destes trabalhos tive a ocasião de escrever o 
seguinte: “destacaria o papel dos trabalhos de Eduardo Beira tiveram para me familia-
rizar com o sector, um esforço pioneiro de legado à história deste sector de uma forma 
séria e informada, pela sua iniciativa passou a recolha de importantes testemunhos 
documentais que de outra forma se teriam perdido”. O mesmo se poderia escrever 
sobre o seu contributo para o conhecimento da evolução dos sectores dos mol-
des em Portugal.

PROJECTO MEMMOLDE
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A apresentação do projecto de recolha das memórias da Indústria de Moldes 
do Norte propicia um conjunto de reflexões sobre aspectos menos habituais da 
história económica e empresarial de Portugal. 

Encontramos aqui uma estrutura de pequenas e médias empresas que dificil-
mente projecta grandes patrões nos circuitos mediáticos. Constatamos um ele-
mento de dispersão territorial num relacionamento íntimo com o mundo rural. 
Reconhecemos nos discursos uma proximidade, ou mesmo identificação, com 
valores conservadores das sociedades tradicionais em matérias como a família, a 
propriedade e a religião. 

E no entanto, também aqui encontramos empresas e empresários ambiciosos, 
persistentes através de todas as dificuldades e muito bem sucedidos nos respec-
tivos sectores. Constatamos que a identidade local, enraizada numa paisagem 
agrária de pequenos proprietários, não impediu a abertura aos mercados externos 
mais exigentes. E no que respeita aos valores conservadores, não só não bloque-
aram a mudança e a inovação, como talvez tenham forjado uma extraordinária 
persistência na identificação de oportunidades, no desejo de proporcionar aos 
filhos melhores condições, e de lhes transmitir uma herança em que possam ter 
orgulho. 

Os homens retratados nestas páginas representam a história improvável de uma 
indústria que em poucas décadas fez o percurso completo que, a partir de uma 
origem modesta de pequenas oficinas em terras onde circulavam carros de bois, 
evoluiu para fábricas exportadoras, e mais recentemente para grupos empresariais 
posicionados numa indústria globalizada. Tudo isto sem renegar as origens, numa 
impressionante afirmação de continuidade cultural aparentemente sem rupturas.

Estas considerações introdutórias constituem uma simples indicação sobre a 
natureza dos problemas que desafiam o historiador e, de modo geral, o investiga-
dor de temas económicos e sociais. Salientando a riqueza dos temas assim sugeri-
dos, nesta comunicação farei apenas três comentários breves sobre a importância 
da história recente; a natureza especial das fontes; e os modelos de gestão. 

A história da indústria dos moldes, como a de outros sectores da economia por-
tuguesa, coloca em evidência a importância do período posterior à Segunda Guerra 

1. INTRODUÇÃO

2. A IMPORTÂNCIA
DA HISTÓRIA RECENTE

Sobre a indústria de moldes no Norte de Portugal:
A Propósito dos Testemunhos dos Protagonistas1

Joaquim da Costa Leite
Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial, Universidade de Aveiro
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Mundial, em que os lugares-comuns da história política frequentemente confun-
dem mais do que esclarecem a natureza da transformação económica registada.

Se enquadrarmos a economia portuguesa no contexto da Europa Ocidental, 
ou mais abertamente ainda se tomarmos como referência a periodização da his-
tória da economia mundial estabelecida por autores como Angus Maddison, veri-
ficamos que entre 1950 e 1973 a economia portuguesa não apenas participou no 
extraordinário crescimento económico generalizado dessa época — da Europa 
Ocidental aos Estados Unidos, da União Soviética aos países da Ásia e América 
Latina — como acelerou o crescimento, numa trajectória de convergência com as 
economias mais desenvolvidas. Nas estimativas de que dispomos para os séculos 
XIX e XX, foi o primeiro período de convergência da economia portuguesa2. Em 
paridades de poder de compra, o produto interno bruto per capita mais do que 
triplicou entre 1950 e 1973; o emprego agrícola, que representava 48 por cento do 
total em 1950, baixou para 32 por cento em 1970, e 18 por cento em 1980. Estes 
números resumem uma extraordinária mudança económica e social3. 

Apesar da continuidade de um regime político ditatorial, as realidades geopo-
líticas e económicas do pós-guerra conduziram Portugal a uma participação cada 
vez maior nas instituições europeias e internacionais. Num simples resumo indica-
tivo podemos apontar o Plano Marshall, num complexo processo de decisões em 
que a despeito das reservas de natureza política o governo português manteve 
um acompanhamento interessado, desde a primeira reunião de dezasseis países 
realizada em Paris a 12 de Julho de 1947 até à participação, como membro funda-
dor, na criação da Organização Europeia de Cooperação Económica em 1948; em 
1949 Portugal contou-se também entre os países fundadores da Organização do 
Tratado do Atlântico Norte. Não deve ser esquecida, apesar de tardia, a adesão à 
ONU em 1955. A convertibilidade externa do escudo foi assegurada a partir de 7 de 
Janeiro de 1959, como condição prévia à admissão ao Banco Mundial e ao Fundo 
Monetário Internacional concretizada em 21 de Novembro de 1960. A 4 de Janeiro 
de 1960 tinha sido celebrado o Tratado de Estocolmo que estabeleceu a Associa-
ção Europeia de Comércio Livre (EFTA), tendo Portugal como membro fundador4.

A diversidade de contactos permitida por este novo quadro institucional, num 
contexto de forte crescimento económico, exigiu alguma evolução do aparelho 
burocrático português, e a criação de organismos com objectivos modernos como 
o Instituto Nacional de Investigação Industrial ou o Fundo de Fomento da Exporta-
ção. Mas permitiu sobretudo um exercício cada vez mais alargado da iniciativa de 
indivíduos e empresas, revelado por exemplo nas estatísticas das exportações e da 
emigração, neste caso extravasando largamente o quadro legal. 

No diz respeito à indústria de moldes, importa notar que é nesse período que 
encontramos a criação das primeiras empresas que iriam constituir o sector, a par-
tir de pequenos estabelecimentos oficinais, que foram adquirindo conhecimentos 
técnicos e equipamentos, enquanto os empresários faziam uma aprendizagem 
dos mercados interno e externo. Algumas dessas primeiras oficinas, construídas 
numa grande proximidade com o mundo rural de escassas qualificações, consti-
tuíram uma espécie de escolas informais de operários qualificados, que na passa-
gem para novas empresas tornaram possível o crescimento do sector. Neste meio 
modesto mas muito dinâmico vale a pena notar o papel dos antigos alunos do 
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Curso de Formação de Serralheiro e do Curso Geral de Comércio da Escola Indus-
trial e Comercial de Oliveira de Azeméis, que ajudaram a dar estrutura às empresas, 
tanto na componente técnica da fábrica como na organização do escritório. 

São muito sugestivos os testemunhos que dão conta desses princípios: por 
exemplo, o aço chegado na camioneta de carreira, necessariamente em pequenas 
quantidades, era transportado do centro da vila de Oliveira de Azeméis para a 
fábrica da Moldoplástico num carrinho de mão; em 1962, durante a mudança da 
Simoldes para novas instalações, as máquinas foram transportadas em carros de 
bois; a Moldoplástico foi das primeiras empresas do concelho a ter um desenha-
dor, e isso somente no oitavo ano de actividade da empresa; mesmo em aspectos 
aparentemente mais sofisticados, como a angariação de clientes estrangeiros, os 
contactos começaram por vezes com o simples atrevimento de enviar cartas a 
empresas listadas em folhetos do Fundo de Fomento da Exportação5.

Ainda que alguns momentos fundamentais de evolução do sector, como a in-
tegração de engenheiros numa aproximação à investigação universitária, e a cria-
ção de verdadeiros grupos empresariais, tenha ocorrido no período seguinte — 
depois da crise petrolífera de 1973 e da revolução política de 1974 — importa não 
esquecer o período fundador, modesto mas decisivo, em que foram estabelecidas 
as bases da indústria e das empresas que ainda hoje de um modo geral definem o 
sector. A importância dessa continuidade de experiências é um dos aspectos bem 
documentados nas memórias recolhidas no projecto.

Dizer história recente significa, entre outros aspectos, que uma boa parte dos 
seus protagonistas está ainda atenta e disponível, capaz de nos transmitir de viva 
voz o seu testemunho pessoal. Um dos grandes méritos deste projecto consiste 
justamente no reconhecimento desse facto, traduzido na identificação de prota-
gonistas da indústria de moldes no norte de Portugal, e no registo das suas me-
mórias. A história oral é um método de investigação estabelecido, com limitações 
e cuidados reconhecidos, mas também com indiscutíveis méritos. Tem sido muito 
pouco praticada em Portugal, e encontra neste caso um campo de aplicação pro-
pício. Não dispensa a análise de documentação tradicional, dos registos notariais 
às estatísticas industriais, mas tem um valor insubstituível na reconstituição de mo-
tivações, valores e contextos.

O projecto deu também uma grande atenção à recolha de fotografias. Trata-se 
de um tipo de documento que apresenta dificuldades próprias de registo e inter-
pretação, e tem sido muito pouco utilizado, para além de um simples efeito de 
novidade ou curiosidade. Diz-se que uma imagem vale mil palavras, no reconhe-
cimento do seu poder evocativo, mas em termos históricos quantas vezes ficamos 
sem saber o que fazer com uma fotografia, porque não temos um lugar ou uma 
data que a identifiquem? Por isso é meritória a recolha de fotografias acompanha-
da de referências que nos permitem interpretar o seu significado, como acontece 
com a série de fotografias dos passeios do Centro Vidreiro. Entre muitos aspectos 
com interesse, o registo fotográfico permite-nos considerar, por exemplo, a indu-
mentária de passeio dos operários como expressão de modernização de vestuário 
em meio rural, ou constatar a separação habitual de homens e mulheres nos seus 
respectivos grupos. 

3. A NATUREZA ESPECÍFICA 
DAS FONTES
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O crescimento das empresas, a crescente complexidade técnica do sector, o 
aumento do volume de negócios e o envolvimento em mercados mais exigentes, 
tudo isso comportava problemas de organização sobre os quais sabemos muito 
pouco. Aparentemente, as soluções iam sendo encontradas, de modo pragmático, 
à medida que os problemas iam surgindo. 

Também nestes aspectos organizativos contaria a formação dos antigos alu-
nos da Escola Industrial e Comercial de Oliveira de Azeméis, eventualmente com 
o recurso aos seus antigos mestres, que poderiam ajudar a resolver problemas 
na oficina e no escritório. Os contactos com fornecedores e clientes, portugue-
ses e estrangeiros, poderiam também dar um contributo, sugerindo exemplos e 
eventuais modelos. Mas competia aos patrões ligar os elementos dispersos numa 
organização com alguma coesão e coerência, adaptada aos valores e cultura da 
sociedade no seu tempo e lugar.

Ora a experiência da industrialização em meio rural, ou com uma limitada 
componente urbana, dá-nos a oportunidade de discutir o maior ou menor grau 
de compatibilidade de valores e organização das sociedades tradicionais relativa-
mente às sociedades industriais. Comecemos por uma referência breve ao Centro 
Vidreiro como exemplo marcante da concretização de um modelo de gestão que 
fazia apelo a um sentido colectivo que, a avaliar pelos testemunhos recolhidos, foi 
bem sucedido. O Centro Vidreiro construiu um bairro operário; pagava e geria uma 
colónia balnear infantil na praia do Furadouro; organizava passeios de que ficaram 
significativos registos fotográficos; realizava festas de Natal com distribuição de 
prendas às crianças… 

Essas actividades, que hoje daríamos como exemplo de responsabilidade social 
da empresa, não eram exigidas pelas leis ou regras sociais da época. A sua prática 
resultava da exclusiva iniciativa patronal e correspondia, até onde podemos ava-
liar, a uma adaptação dos valores tradicionais de família e comunidade ao âmbito 
das relações laborais. Encontramos eco desses valores nas referências à “família 
Centro Vidreiro” que provavelmente seriam repetidas e glosadas nos discursos do 
patrão, convidados e representantes operários — mas não sindicais — proferidos 
nas festas e passeios. Eram ideias que seriam compreendidas, e provavelmente 
bem recebidas, por operários de raiz camponesa, integrados nas suas comunida-
des de aldeia.

Elton Mayo, professor da Harvard Business School e um dos principais autores 
da chamada escola das relações humanas, chamou a atenção para o facto de a 
industrialização americana ter rompido com os valores integradores da sociedade 
pré-industrial. Em 1933, na obra The Human Problems of an Industrial Civilization o 
problema era colocado desta forma:

In the United States we have traveled rapidly and carelessly from this 
type of simple social and economic organization to a form of industrial 
organization which assumes that every participant will be a devotee of sys-
tematic economics and a rigid logic. This unthinking assumption does not 
“work” with us, it does not “work” in Russia; it has never “worked” in the 
whole course of human history. The industrial worker, whether capable of 
it or no, does not want to develop a blackboard logic which shall guide his 
method of life and work. What he wants is more nearly described as, first, 

4. MODELOS DE GESTÃO 
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a method of living in social relationship with other people and, second, as 
part of this an economic function for and value to the group. The whole of 
this most important aspect of human nature we have recklessly disregar-
ded in our “triumphant” industrial progress6.

Esta interpretação, que assentava numa crítica contundente aos pressupostos 
da escola de gestão científica, não estava isenta de riscos e ambiguidades nas suas 
conclusões políticas e sociais, nomeadamente ao atribuir às sociedades tradicio-
nais uma harmonia romântica, ignorando a crueza das relações de poder. No en-
tanto, apesar do simplismo de algumas das suas análises, Elton Mayo traduzia o 
mal-estar da chamada civilização industrial, apontando a necessidade de conside-
rar o trabalhador como elemento de um grupo e não como um indivíduo isolado, 
integrando do mesmo passo a economia no conjunto das relações sociais. Por isso 
considerava urgente a recuperação da “efectiva colaboração humana”.

Sem pretender tratar aqui um problema que tem implicações diversas, vale a 
pena no entanto salientar, a propósito da escola das relações humanas, a natureza 
socialmente integradora dos modelos de gestão que, consciente ou inconscien-
temente, vislumbramos nos testemunhos de patrões e operários. Esta sugestão 
interpretativa não implica liminarmente uma negação de Marx e da luta de classes, 
mas tem a seu favor a evidência de uma considerável resistência à penetração sin-
dical, e a forma como o sector ultrapassou a transição da ditadura para a democra-
cia, em particular as tensões revolucionárias do chamado Verão Quente de 1975.

Com efeito, patrões e operários eram originários dos mesmos meios sociais, 
frequentemente partilhavam memórias de infância, por vezes tinham sido colegas 
de escola, ou trabalharam lado a lado nas mesmas empresas antes de um deles 
se ter estabelecido por conta própria. Importa notar que o estilo autoritário, a que 
também encontramos referências, não representa um elemento estranho a esta 
comunidade de valores, pois encontra correspondência nas formas tradicionais de 
exercício de poder pela autoridade paterna no âmbito familiar, e pelas autoridades 
religiosas e temporais. Por tudo isto não é difícil reconhecer uma linguagem co-
mum nos discursos de patrões e operários. 

Vale a pena notar ainda que, no caso das indústrias de vidro e de moldes, a 
generalidade dos processos produtivos continuou durante muito tempo a ser as-
segurada por pequenas equipas de trabalho onde era possível preservar uma tra-
dição artesanal de orgulho no trabalho realizado, numa situação de claro contraste 
com a produção em série mais alienante.

Nesse contexto social o trabalhador não era um elemento anónimo no ambien-
te de trabalho. As pessoas que um trabalhador encontrava na fábrica eram de um 
modo geral as mesmas que ele encontrava fora da fábrica, como vizinhos ou paren-
tes, ou de outro modo participantes na sociedade local. A própria busca de empre-
go, e o recrutamento operário, passavam frequentemente por redes informais de 
contactos, cujo resultado era a colocação numa fábrica onde o trabalho podia ser 
desconhecido, mas onde eram conhecidas, directa ou indirectamente, pelo menos 
algumas das pessoas com quem se iria trabalhar. Assim, o trabalho como actividade 
necessária para ganhar o sustento do dia a dia, não era um elemento isolado da vida 
do trabalhador, pois fazia parte integrante das suas relações sociais.
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A concluir estas notas, é necessário esclarecer que elas representam apenas 
uma chamada de atenção para os muitos aspectos de interesse suscitados pelo 
projecto. Ficou apontada a importância da história recente, marcando o signifi-
cado de todo o período posterior à Segunda Guerra Mundial, evitando uma pe-
riodização exclusivamente política com início em 1974. Foi também afirmada a 
importância dos testemunhos orais e fotográficos, devidamente criticados e en-
quadrados, sem saudosismos, mas com reconhecimento do seu valor específico.

Finalmente, a propósito dos modelos de gestão, apetece colocar a hipótese 
de que no caso da indústria de moldes se passou directamente da aldeia para a 
chamada escola de recursos humanos, sem modelos elaborados nem manuais de 
gestão, numa aplicação pragmática inspirada nos valores da comunidade cam-
ponesa. Reconhecendo necessariamente o carácter especulativo desta proposta, 
não se pretende sugerir em caso algum uma perspectiva idílica do passado, mas 
apenas destacar uma característica de um modelo de industrialização que man-
teve ao longo de décadas uma significativa capacidade integradora em termos 
sociais.

O testemunho de António Rodrigues, patrão do grupo Simoldes, dá o melhor 
exemplo desta perspectiva. Começa por lembrar as origens:

Nasci em 1942 na aldeia, em Oliveira de Azeméis, em Ul, numa zona de 
campo e comecei a trabalhar numa serralharia, a Moldoplástico, em 1955, 
de quem fui o empregado número um. Tinha feito a quarta classe aos 10 
anos e entretanto trabalhei no campo como os meus pais e os meus três 
irmãos, porque eram poucas as indústrias na altura7.

Mais adiante, depois de descrever a sua experiência como operário e empre-
sário, afirma:

Actualmente temos seis fábricas de moldes e cerca de oito fábricas de 
plásticos… 

Estou confiante que a Simoldes é o maior grupo europeu de moldes. 
Julgo que a minha mentalidade ajudou muito porque nunca fui pessoa de 
guardar os lucros — tentei sempre investir na evolução e nunca fui muito 
gastador, e nem agora sou exibicionista. As minhas preocupações sempre 
andaram mais direccionadas para a satisfação dos nossos funcionários, por-
que tentamos ter sempre uma base salarial superior às empresas vizinhas, e 
para a angariação de encomendas e clientes8.

Na mesma entrevista em que recorda as suas raízes rurais, António Rodrigues 
apresenta-se como patrão do maior grupo europeu de moldes, sem precisar de 
negar uma coisa para afirmar a outra. Os valores que apresenta como marca justi-
ficativa de sucesso na sua actividade empresarial seriam facilmente reconhecidos 
como uma adaptação a novas circunstâncias dos valores formados na sua infância 
na aldeia.

5. CONCLUSÃO

1 Na cerimónia de conclusão do Projecto memMolde Norte, realizada em Serralves a 15 de Maio 
de 2007, foi apresentado o livro de Eduardo Beira (ed.) Indústria de Moldes no Norte de Portugal: 
Protagonistas. Uma colecção de testemunhos (Centimfe: Oliveira de Azeméis, Maio de 2007). 
2 Angus Maddison, The World Economy: Historical Statistics (Paris: OECD, 2003); Jaime Reis, “O atraso 
económico português em perspectiva histórica, 1860-1913” in Jaime Reis, O atraso económico 
português em perspectiva histórica: Estudos sobre a economia portuguesa na segunda metade do 
século XIX, 1850-1930 (Lisboa: INCM, 1993), págs. 9-32.
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3 Joaquim da Costa Leite, “Instituições, Gestão e Crescimento Económico: Portugal, 1950-1973” 
documento de trabalho disponível em http://ideas.repec.org/p/ave/wpaper/382006.html.
4 Op. cit. Sobre o Plano Marshall, ver Fernanda Rollo, Portugal e o Plano Marshall (Lisboa: Ed. 
Estampa, 1994).
5 Eduardo Beira, op. cit., págs. 181 (transporte do aço); 180 (transporte de máquinas); 162 
(desenhador); 162 (Fundo de Fomento da Exportação); tb. 214 (escritório).
6 Elton Mayo, The Human Problems of an Industrial Civilization (2ª ed. Boston: Harvard University, 
1946), págs. 180-181.
7 Eduardo Beira, op. cit., pág. 179 Entrevista gravada em Oliveira de Azeméis a 11 de Julho de 2006.
8 Op. cit., págs. 187 e 188.
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Inspirada pelo título “Memória do passado e construção do futuro” revi o meu 
próprio percurso neste sector. Há cerca de 10 anos tive de escolher um tema para a 
minha tese de doutoramento e procurei-o nas áreas de investigação que mais me 
interessavam: estratégias de internacionalização de PMEs portuguesas e desenvol-
vimento regional. Assim, quando comecei a minha investigação sobre a indústria 
de moldes foram as estatísticas e as contradições que estas evidenciavam que 
primeiro prenderam a minha atenção:

Moldes para injecção de borracha e plástico, um produto em que Por-•	
tugal apresenta com uma quota das exportações mundiais 10 vezes su-
perior à quota média portuguesa (4,3% contra 0,4%, respectivamente);
Um sector composto principalmente por PME internacionalizadas e •	
inovadoras, dominando as tecnologias mais avançadas
Um sector localizado de forma concentrada em 2 áreas, 2 clusters para •	
usar o conceito difundido por Michael Porter, mas em que as condi-
ções da base doméstica não eram aparentemente as mais favoráveis 
à sustentação de uma vantagem competitiva, desde logo pela ausên-
cia de clientes domésticos sofisticados e exigentes, pela fraqueza das 
indústrias relacionadas e de suporte, pela inexistência de uma cultura 
industrial na mecânica de precisão.

Todos estes aspectos aguçaram a minha curiosidade e com o objectivo inicial 
de compreender o processo de internacionalização sustentada das empresas por-
tuguesas de moldes, iniciei a realização de entrevistas com empresários e quadros 
do sector. Um dos primeiros pontos da entrevista, prendia-se com a origem da 
empresa e dos seus sócios, na medida em que me interessava perceber de que 
forma se encontravam relacionados os processos de criação de empresas e de 
internacionalização. Tive, assim a oportunidade de ouvir e recolher uma série de 
testemunhos extremamente interessantes. Tão motivadores que só consegui pa-
rar depois de ter realizado mais de 100 entrevistas e apenas porque restrições de 
tempo assim o exigiam.

Não quero comparar o meu trabalho, que nunca teve qualquer pretensão de 
escrever a história do sector e incidiu essencialmente em empresas localizadas na 
área da Marinha Grande/Leiria/Alcobaça, ao projecto memMolde. Creio, no entan-

memMolde Norte:um projecto para o futuro e 
um futuro para o projecto?

Leonor Sopas
Faculdade de Economia e Gestão, Universidade Católica Portuguesa
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to, que o processo de recolha de informação através de entrevistas me permite 
perceber bem o entusiasmo de todos os envolvidos neste projecto e também me 
ajudam a valorizar devidamente os resultados, tanto os que já apresentados como 
os que ainda se poderão produzir, no futuro. Não tendo, ao contrário dos meus 
colegas de painel, formação específica na área da história, acho mais prudente 
tentar elaborar sobre o potencial futuro do projecto memMolde, discutindo mais 
concretamente em que medida a história passada pode contribuir para a susten-
tação da vantagem competitiva da indústria de moldes.

As pessoas que conheci nas entrevistas transmitiram-me experiências de vida 
inspiradoras, a atitude positiva com que enfrentaram os muitos desafios e a curio-
sidade evidenciada na procura activa de novas oportunidades de negócio, consti-
tuem exemplos que me marcaram. Aprendi sobre a importância das relações que 
desde a sua origem as empresas estabelecem umas com as outras e com os seus 
clientes – recorrentemente citadas ao longo destes testemunhos como essenciais 
ao desenvolvimento das empresas. Esta disposição para o desenvolvimento de 
múltiplas relações distingue o sector dos moldes doutros sectores em Portugal e 
no estrangeiro: os profissionais portugueses do sector dos moldes revelam, para 
além de indiscutíveis competências tecnológicas avançadas, elevadas competên-
cias relacionais, muito difíceis de imitar ou substituir por parte dos seus concorren-
tes. A combinação única destas competências tecnológicas com competências 
relacionais, que ultrapassam o nível estrito das relações locais na medida em que 
estas se encontram ligadas a relações globais, é certamente um elemento diferen-
ciador na base da vantagem competitiva sustentada das empresas portuguesas 
de moldes. Não posso esquecer, igualmente, o papel de multiplicador de rela-
ções desempenhado por instituições como o Centimfe e a Cefamol através dos 
projectos que dinamizam e em que participam empresas, instituições de I&D e 
universidades, portuguesas e estrangeiras. A diversidade de relações com clientes 
de indústrias e nacionalidades diferentes, a par com a combinação da tecnologia 
variadas - mecânica, electrónica, óptica, química – são os inputs essenciais de um 
processo de aprendizagem colectiva e de inovação contínuas que sustentam a 
competitividade empresarial há décadas. 

Ao longo dos anos fui participando em muitos dos eventos organizados pelo 
sector, desenvolvi projectos em conjunto com a Cefamol e empresários do sector 
e, desta forma fui-me integrando nesta vasta rede de relações. Hoje posso dizer 
que me sinto “em casa” quando participo numa sessão como esta.  

O meu interesse pelo sector renova-se continuamente na medida em que 
quanto mais vou estudando mais perguntas vão surgindo. Ao ler este trabalho, 
por exemplo, fiquei curiosa em saber mais sobre a importância das relações actu-
almente existentes entre as empresas localizadas na área de Oliveira de Azeméis 
e as da Marinha Grande, sobre as respectivas relações internacionais e sobre o 
portefólio de relações das empresas localizadas foram dos 2 clusters. Contudo, e 
apesar de todo o meu entusiasmo, tenho quase sempre a sensação de que não o 
consigo transmitir devidamente aos alunos, aos colegas e aos amigos. A reacção 
destes aos meus relatos é em regra decepcionante. Quando consigo ter a sorte 
de ter um interlocutor mais curioso ou paciente - pois quando começo a falar do 
sector dos moldes é difícil fazer-me parar - ainda arranco uma ou duas perguntas 
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mas, na maioria das vezes, obtenho um sorriso e uma mudança de assunto. 
Sendo professora isto é algo que me obriga a reflectir sobre as minhas capa-

cidades de comunicação. Mas, pensando com alguma calma, a origem do meu 
entusiasmo esteve nas entrevistas, nos depoimentos que tive a oportunidade de 
ouvir, nas relações directas com as pessoas. Posso dizer que a audição de todos 
estes testemunhos e hoje do filme síntese avivaram a minha memória, trouxeram 
recordações gratas e algumas ideias.

Provavelmente o meu insucesso a transmitir devidamente o entusiasmo que 
sinto resulta dos meus relatos serem predominantemente expositivos e claramen-
te indirectos. A nova geração é especialmente sensível a meios de comunicação 
mais interactivos, baseados nas novas tecnologias. A forma mais adequada de co-
municar com os jovens é de facto através da internet, com os seus sites dinâmicos, 
onde se pode aceder, descarregar e colocar fotografias, videocasts, podcasts,... 
Neste contexto este projecto representa uma aposta feliz no que respeita aos 
meios de comunicação utilizados. 

A importância da transmissão destes testemunhos, destes exemplos de suces-
so e persistência às actuais e novas gerações é especialmente relevante na medida 
em que o futuro de uma actividade passa pela capacidade que esta revela na 
atracção dos melhores talentos que em cada momento se encontram disponíveis. 
Isto é tanto mais assim quanto o conhecimento é o recurso mais importante no 
actual processo produtivo. Ora, os talentos são atraídos pelos desafios, combina-
dos com perspectivas de sucesso. O sector dos moldes pode prometer uma série 
de desafios e apresenta um percurso de sucessos sucessivos, sobre os quais se 
podem construir novos sucessos. Há que fazer chegar essa “história” aos jovens 
universitários e aos que frequentam o ensino tecnológico. Há que divulgar, me-
diatizar, aumentar a visibilidade do grande sucesso internacional que é o sector de 
moldes português.

Sei que há já projectos concretos com este objectivo, caso do “Pense Indústria”, 
por exemplo. No que respeita às universidades, durante anos todos ouvimos fa-
lar sobre as dificuldades de cooperação universidade – indústria; recordo que um 
dos primeiros Encontros da Indústria de Moldes a que assisti incidiu exactamen-
te sobre esse tema. O sector dos moldes pode testemunhar uma trajectória de 
aproximação às universidades: veja-se, a título de exemplo, os muitos projectos de 
investigação e desenvolvimento e de formação promovidos pelo Centimfe. A sua 
intensidade em tecnologia, explica que esta aproximação seja mais evidente nas 
áreas da engenharia mas também há vários exemplos de aproximação às ciências 
humanas como a sociologia, história e gestão, só para referir alguns casos. 

O meu desafio, hoje, vai no sentido de intensificar essa cooperação na área da 
gestão, aproveitando os resultados deste projecto. Acredito que seria útil e impor-
tante para alunos universitários na área da gestão ver o filme que hoje tivemos o 
prazer de visionar podendo depois consultar o sítio do projecto para assistir aos 
vários vídeos que aí já se encontram disponíveis. E, seria ainda mais interessante 
caso pudessem inquirir directamente algumas das pessoas que foram entrevis-
tadas, colocando-lhes as questões que ainda ficaram por responder. No quadro 
do curso de gestão da Universidade Católica Portuguesa há um espaço especifi-
camente dedicado para este tipo de acções: a disciplina de “História e Iniciativas 
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Empresariais”. Deixo, aqui, a sugestão de dinamizar apresentações anuais do filme 
e restante material do sítio www.memmolde.centimfe.com nas universidades por-
tuguesas, acompanhando essas apresentações da participação de alguns dos seus 
protagonistas. Os pioneiros do sector irão certamente contagiar os jovens com o 
seu entusiasmo, estimular a sua curiosidade no que respeita aos moldes, inspira-
los a adoptar uma carreira num sector de inovação contínua e amplamente inter-
nacionalizado, contribuindo activamente para o recrutamento de novos talentos 
que venham assegurar a continuidade de um sector cuja história se começou a 
registar no Projecto memMolde Norte. 
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No momento em que o Projecto memMolde Norte se encontra próximo da 
sua conclusão, cumprindo com um extraordinário êxito todos os objectivos a 
que se tinha proposto, importará efectuar uma breve reflexão sobre o tema que 
presidiu e esteve presente ao longo da sua execução: a salvaguarda dos arquivos 
empresariais.

Como é fácil de constatar, o nosso País apresenta uma situação bastante sin-
gular no contexto europeu dado o atraso que regista em matéria de salvaguarda 
e organização de fundos documentais de natureza empresarial. Esta situação é 
tanto mais grave em virtude de nas três últimas décadas, com as transformações 
entretanto operadas na economia portuguesa, grande parte das empresas in-
dustriais históricas – muitas delas centenárias – terem vindo a desaparecer, com 
a consequente perda dos seus acervos documentais. Por outro lado, o único do-
cumento legislativo1 até agora publicado contemplando a situação dos arquivos 
empresariais, para além de ser totalmente inoperante, apresenta um último artigo 
que deixa ao mais completo livre-arbítrio a obrigatoriedade das empresas conser-
varem os seus arquivos históricos, dado o mesmo anular por completo todo o ar-
ticulado anterior: “Não obstante o estatuído no artigo anterior2, poderá o Secretário de 
Estado da Cultura, por simples despacho, isentar do cumprimento das obrigações dele 
constantes aquelas empresas cujos arquivos ou bens venha a verificar-se, pelos serviços 
competentes da Secretaria de Estado, não importarem às finalidades deste diploma”3. 
Seria interessante ter conhecimento, nestas quase três décadas de vigência, quan-
tas vezes e em que situações foi este diploma aplicado.

Face ao panorama que todos temos consciência existir, parece ser imprescindí-
vel uma rápida e eficaz tomada de decisões, no sentido de se tentar salvaguardar 
aquilo que ainda o pode ser, e ao mesmo tempo encarar o futuro dos arquivos his-
tóricos das empresas portuguesas com a promulgação de medidas que se tornam 
indispensáveis. Deste modo, afigura-se-nos apropriado apresentar nesta Sessão 
de Encerramento e Apresentação de Resultados do Projecto memMolde Norte 
uma proposta de “programa mínimo”, integrando um conjunto de medidas bási-
cas para a salvaguarda de arquivos empresariais, as quais, como veremos, não são 
difíceis de aceitar nem de pôr em prática.

Algumas necessidades básicas para a 
salvaguarda dos arquivos históricos das empresas 

portuguesas
José Manuel Lopes Cordeiro

Instituto de Ciências Sociais, Universidade do Minho
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1. Uma questão prévia que, no entanto, se nos afigura fundamental diz respeito à 
necessária vontade política que, seja qual for o Governo, é necessário manifestar 
para a viabilidade de uma intervenção eficaz neste sector. O Estado – tal como, 
em maior ou menor grau, acontece nesta matéria nos restantes países europeus 
– necessita de assumir as suas responsabilidades, e só o facto de, por experiên-
cia, sabermos que frequentemente isso não acontece, é que necessitamos de o 
afirmar logo à partida. Efectivamente, não nos parece que o estabelecimento, 
por parte da administração pública e dos organismos de tutela do sector arqui-
vístico nacional, de uma política activa – e de uma estratégia correspondente 
– relativamente à protecção e conservação do património documental das em-
presas, seja algo muito difícil de concretizar como, aliás, já por diversas vezes foi 
anunciado mas nunca concretizado.

2. A reformulação integral da escassa legislação existente sobre arquivos de em-
presa – o já referido Decreto-Lei nº 429/77, de 15 de Outubro – constitui outra 
das questões que é necessário enfrentar e resolver. A lei existente está desac-
tualizada e totalmente desadequada às necessidades do sector, até porque da 
sua leitura – nomeadamente do Artº 1º – parece que a grande e exclusiva pre-
ocupação do legislador era a de impedir a saída para o estrangeiro de arquivos 
empresariais de interesse histórico, algo que, como é fácil de entender, a simples 
promulgação daquele decreto não conseguiria provavelmente evitar. No entan-
to, dado que em Portugal a existência de legislação – por vezes, até bastante 
abundante – nunca foi garantia de nada, parece-nos que a publicação de nova 
legislação, por si só, não resolverá o problema. É imprescindível fazer acompa-
nhar as eventuais novas medidas legislativas com outras iniciativas, para a exe-
cução das quais é imprescindível assegurar a colaboração de todas as entidades 
do sector arquivístico e, obviamente, das próprias empresas.

3. Em matéria legislativa há algo que não só é bastante fácil de pôr em prática, 
como os seus resultados serão bastante eficazes. É o caso das empresas em rela-
ção às quais os Tribunais decretaram a situação de falência. O que sucede nestes 
casos é a passagem imediata de todo o património da empresa – incluindo a 
documentação – para a alçada do respectivo Tribunal, a fim do mesmo proce-
der a um inventário para a sua futura venda em hasta pública, a fim de se rea-
lizar numerário que possa atenuar as dívidas existentes, que provocaram a sua 
falência (à Segurança Social, aos trabalhadores, à Banca, a diferentes credores, 
etc). Nestas situações, como ninguém se interessa pelos arquivos – que, como os 
múltiplos casos conhecidos indicam, nem sequer são organizados em lotes para 
serem licitados, ao contrário da maquinaria, veículos e instalações –, seria muito 
fácil que o Tribunal, no momento em que recebe as instalações da empresa, 
transferisse e mandasse incorporar imediatamente num arquivo municipal ou 
distrital toda a documentação existente. Infelizmente, já testemunhamos vários 
casos deste tipo, relativos à falência de empresas do Porto e da Bacia do Ave, 
algumas delas centenárias e com arquivos muito completos que datavam do 
início da sua laboração, os quais foram integralmente perdidos. Se a empresa 
já está falida e não vai retomar a actividade, se a documentação não tem valor 
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comercial mas apenas interesse histórico, e para além disso o seu destino previ-
sível é a destruição a curto prazo, qual é a dificuldade em pôr esta medida em 
prática? De outra forma, como sucedeu nos casos referidos, a documentação é 
completamente perdida, de uma forma inteiramente gratuita, muitas vezes por 
actos de mero vandalismo.

4. A realização de políticas sectoriais de curto prazo parece-nos ser outras das me-
didas a encarar no âmbito deste “programa mínimo”. Entre estas caberia a execu-
ção de planos de recuperação, conservação, organização e exploração cultural e 
científica dos fundos empresariais que viessem a ser incorporados, ou daqueles 
que podendo permanecer nas respectivas empresas, estas estivessem interes-
sadas em proceder ao seu tratamento. O sucesso do Projecto memMolde Nor-
te poderá constituir um bom exemplo e um grande incentivo à materialização 
deste desiderato. Uma outra medida para estabelecer estas políticas sectoriais é 
a elaboração de um Inventário dos arquivos empresariais existentes em Portugal, 
em permanente actualização, tarefa à qual o Estado deveria prestar o seu con-
curso, de forma a reforçar a sua eficácia, nomeadamente através dos Ministérios 
da Economia e da Cultura. Para simplificar a execução deste Inventário, o mes-
mo poderia ser realizado de uma forma descentralizada, a nível regional, com a 
colaboração das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, dos 
Arquivos Distritais e dos poucos museus industriais que em Portugal têm vindo 
a salvaguardar arquivos empresariais, incorporando-os nos seus centros de do-
cumentação. Merecem ser salientados, neste âmbito, o Museu de Lanifícios da 
Universidade da Beira Interior, na Covilhã, assim como o Museu da Indústria Têx-
til da Bacia do Ave, em Vila Nova de Famalicão, tendo este último co-organizado 
em 2004 a I Conferência Internacional de Arquivos Empresariais4.

5. Outra medida susceptível de ser posta em prática, e que para além de não apre-
sentar grandes custos poderia ser bastante eficaz, é a do lançamento por parte 
do Ministério da Economia – em colaboração com o Instituto dos Arquivos Na-
cionais/Torre do Tombo – de uma campanha de sensibilização junto das em-
presas e das Associações Empresariais para a preservação dos seus arquivos, tal 
como salientava um dos objectivos do Projecto memMolde Norte: “contribuir 
para o desenvolvimento de uma consciência patrimonial e exercício de uma melhor 
cidadania”. Para tal, bastava utilizar os actuais meios de comunicação, televisão, 
rádio, imprensa, Internet – criando, por exemplo, uma página própria –, publicar 
anúncios na imprensa empresarial, enviar mailings destinados a um conjunto 
de empresas seleccionadas, etc. Eventualmente, alargar os incentivos fiscais ao 
nível da Lei do Mecenato às empresas que tomarem a iniciativa de organizar os 
seus fundos documentais históricos, ou que nesse sentido colaborarem com os 
arquivos do Estado. Estabelecer um prémio anual, de prestígio, para a empresa 
que se salientar na organização do seu arquivo histórico e divulgá-lo a nível na-
cional de forma a constituir um incentivo para outras.

6. Finalmente, é indispensável acompanhar a execução deste programa com ac-
ções de formação apropriadas, as quais deveriam exercer-se a dois níveis: dada a 
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carência de profissionais especializados na organização de arquivos empresariais 
históricos afigura-se indispensável proceder à realização de acções de formação 
nesta área, criando para o efeito equipas multidisciplinares de formadores; por 
outro lado, esta mesma formação, deveria ser realizada ao nível dos arquivistas 
que trabalham nas próprias empresas.

Antes de terminar gostaríamos de chamar a atenção para um outro tipo ge-
nérico de documentação empresarial, que muitas vezes não tem merecido uma 
atenção compatível com a sua importância, mas que se integra plenamente no 
conceito corrente de património documental empresarial. De facto, este tipo de 
documentação engloba também o conjunto de publicações e edições efectua-
das pelas próprias empresas ao longo dos tempos, tais como catálogos de produ-
tos, boletins, revistas, relatórios de direcção, papel timbrado, postais, etc, às quais, 
no passado, não foi atribuído valor bibliográfico e, por isso mesmo, não foram 
incorporadas nos acervos das bibliotecas, mas que são hoje em dia de grande 
utilidade para a investigação histórica. A experiência, e os resultados, do Projec-
to memMolde Norte ilustram bem a importância deste tipo de documentação. 
Para além desta documentação, importará também salvaguardar os fundos de 
imagem fixa – frequentemente, da autoria de fotógrafos profissionais, utilizados 
para publicidade da empresa – e audiovisual – neste caso, documentários e filmes 
publicitários. Como é conhecido, o suporte destes documentos é bastante frágil 
– e a maior parte das vezes as empresas não dispõem das melhores condições 
para os conservar – exigindo cuidados especiais a fim de se assegurar a sua pre-
servação. Como medida complementar seria igualmente importante proceder a 
um inventário deste tipo de filmes publicitários que se encontram depositados na 
Cinemateca Nacional.

Por último, importará também analisar a experiência de outros países neste 
domínio da salvaguarda de arquivos empresariais5. E não seria necessário ir mui-
to longe. Bastaria começar pelo país vizinho, que nas últimas décadas tem dado 
passos muito significativos nesta matéria. Deste modo, parece-nos apropriado 
concluir esta intervenção com as judiciosas palavras de um arquivista asturiano, 
Eduardo Núñez Fernández, sobre as tarefas que nesta área se deparam a todos 
os que se interessam pela salvaguarda de arquivos empresariais: “Quando formos 
capazes de fazer compreender ao empresariado as vantagens que se lhes oferece um 
sistema arquivístico bem organizado e gerido, tanto para a sua gestão empresarial ime-
diata como para a solidez da sua identidade e imagem empresariais e, também, para a 
história do seu país, da sua região ou da sua cidade, teremos dado um passo de gigante 
para a conservação do património documental português, uma parte importantíssima 
do nosso legado cultural às futuras gerações e uma herança social à qual não podemos 
renunciar, para o qual como primeiro passo, é necessário classificá-la no nosso ordena-
mento jurídico como património cultural da sociedade”6.

1 Cfr. Decreto-Lei nº 429/77, de 15 de Outubro, publicado no Diário da República, I Série, nº 239, de 
15 de Outubro de 1977, p. 2498. Há pouco mais de três anos, o Governo anunciou que, finalmente, 
iria “realizar o diagnóstico dos Arquivos Empresariais”, através do Instituto dos Arquivos Nacionais/
Torre do Tombo, objectivo que, tanto quanto se sabe, ainda não foi concretizado. Cfr. Diário da 
República, I Série-A, nº 301, de 31 de Dezembro de 2003.
2 Cfr. Decreto-Lei nº 429/77, de 15 de Outubro de 1977. O texto deste artigo fundamental é o 
seguinte: “Ficam desde já abrangidas pelo presente decreto-lei as empresas que estejam constituídas há 
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mais de vinte e cinco anos e tenham um capital social superior a 50 000 contos”.
3 Idem.
4 As respectivas Actas foram publicadas na revista Arqueologia Industrial, 4ª Série, Vol. II, nº 1-2 
(2006), editada conjuntamente pelo Museu e pela Associação Portuguesa para o Património 
Industrial.
5 Ver, a propósito, José Manuel Lopes Cordeiro (2003), “Uma tarefa urgente: salvar arquivos de 
empresa”, Forum, Braga, nº 32, pp. 97-134.
6 Cfr. Eduardo Núñez Fernandez (2000), “Los archivos de empresa y el patrimonio documental 
industrial y mercantil como patrimonio cultural”, in Eduardo Núñez Fernandez, Estudio Básico sobre 
el Patrimonio Documental Asturiano. Los archivos históricos, industriales y mercantiles. Gijón: Ediciones 
Trea, p. 128. Salvaguardadas as devidas alterações a fim de fazer sentido no texto.





65

IN
D

Ú
STRIA PO

RTU
G

U
ESA,M

O
LD

ES E PRO
JECTO

 M
EM

M
O

LD
E N

O
RTE

O (documentário) que vimos é importante, a muitos títulos, para compreender 
a história do sector e também para quem estudar o empreendedorismo em Portu-
gal. O sector dos moldes é um sector pioneiro, que cresceu do nada, e que cresceu 
de uma forma errática, mas que conseguiu encontrar uma via de afirmação. 

Ora isso precisa de ser explicado, e até teorizado. Nós (portugueses) pensamos 
habitualmente que a cultura do empreendedorismo é composta por muitas coi-
sas que nós não temos -  mas que afinal temos. Precisamos de o descobrir, porque 
é preciso também espalhar esses impulsos para outros lados. Precisamos de en-
contrar explicações para o que aconteceu em Oliveira de Azeméis e na Marinha 
Grande.

Nós temos andado preocupados com o desenvolvimento regional há muitos 
anos. E perguntamos: porque é que isto aconteceu aqui? Porque é que há uma 
concentração de capacidades neste sítio (Oliveira de Azeméis), que depois se ex-
pandiram e que contribuíram activamente para o desenvolvimento?

Estas explicações e esta recolha de material deveria ser feita em relação a mui-
tos outros sectores: porque é que uns subiram e outros desceram? Nós precisamos 
de explicações para ambos os casos.

É a famosa plasticidade dos portugueses? Nós rapidamente mudamos e nos 
adaptamos, e os nossos emigrantes são exemplo disso. Mas falta-nos depois qual-
quer coisa para os enquadrar. Neste caso da indústria de moldes, pelos vistos o 
enquadramento entre iguais (com a mesma origem social) funcionou.

Os estudos de liderança são importantes para saber porque é que emergiram 
líderes sem imposição, líderes que se afirmaram pelas suas capacidades, mas que 
se sentiam ainda com um pé no meio rural. Seria essa identificação importante? 
Nós precisamos dessas explicações para saber como actuar, e não é só pelo gozo 
da história, que aliás é uma fonte de ensinamentos. 

Não podemos ficar só no século XVIII inglês que teve a máquina a vapor, que 
eles desenvolveram e nós compramos depois no século XIX, sempre atrasados. 
Por isso valeria a pena ir às universidades pedir para que estudem as causas dos 
nossos casos de sucesso, e para que se caracterize o empreendedorismo portu-
guês,  porque é esse que nos interessa - e não o da Califórnia, que é um modelo 
não transplantável, dadas as características culturais muito diferentes.

Compreender o empreendedorismo regional 
português

Valente de Oliveira
Universidade do Porto e AEP Associação Empresarial de Portugal

PORQUE É QUE ISTO 
ACONTECEU AQUI



66

Neste aspecto dos arquivos das empresas, não há muitos concelhos que se 
possam vangloriar e orgulhar de ter um património industrial e empresarial gran-
de. Oliveira de Azeméis tem-no com certeza, bem como toda aquela zona. A Ma-
rinha Grande também.

Se solicitássemos a três ou quatro autarquias que fossem um modelo de reco-
lha e preservação de arquivos empresariais, com a catalogação que hoje se impõe 
(e para arrumar é preciso estudar), talvez se conseguissem melhores resultados do 
que com grandes planos gerais.

Quanto à legislação em vigor pertinente, e na minha posição como membro 
da AEP, nós daremos o apoio à legislação que falta. É evidente que teremos depois 
necessidade de formação nas técnicas adequadas de preservação de arquivos em-
presariais.

Se houver o tal exemplo de uma autarquia que o queira fazer, e numa oca-
sião em que há tanta falta de emprego para um certo tipo de pessoas, talvez nós 
possamos ter uma acção integrada e encadeada, que permita preservar melhor o 
passado das empresas.

Por outro lado este trabalho não deve ficar só para nós. Mandemos o docu-
mento para as universidades, para as bibliotecas, para que as pessoas saibam o 
que aconteceu, e para que ganhem confiança naquilo que nós precisamos e so-
mos capazes de fazer. 

O trabalho é útil a muitos títulos. No meu entender, especialmente sobre o 
empreendedorismo e naturalmente sobre a história económica portuguesa. 

Os meus agradecimentos e felicitações aos autores e responsáveis do projecto.

ARQUIVOS EMPRESARIAIS

DIVULGAÇÃO
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As rápidas e constantes actualizações tecnológicas que a Indústria de Moldes 
tem conhecido ao longo dos tempos poderão contribuir fortemente para que a 
salvaguarda do património mais antigo que, entretanto, se tornou obsoleto, seja 
extremamente complicada. A sua “contemporaneidade” não tem propiciado, à sua 
volta, o desenvolvimento da sensibilidade necessária quanto à sua importância 
histórica. 

De facto, quando tomamos consciência do cariz efémero que caracteriza este 
tipo de património, leva-nos a acreditar que é urgente tomar medidas para evitar 
o desaparecimento prematuro de vestígios, sem que estes tenham sido alvo de 
um estudo cuidado. Nomeadamente, quando temos a noção de que a falta de 
um “elo” pode contribuir para dificultar a compreensão da evolução histórica da 
Indústria Portuguesa de Moldes. 

A grande justificação para que muito do nosso património industrial não seja 
alvo de processos de salvaguarda assenta exactamente numa grande falta de sen-
sibilidade, por parte da opinião pública, relativamente a este tipo de património, 
muitas vezes considerado um “parente pobre” entre os diferentes tipos de patri-
mónio cultural.

Por todos estes motivos mostra-se fundamental desenvolver acções de sen-
sibilização junto dos empresários, técnicos do sector e população em geral, rela-
tivamente à importância do seu património técnico e industrial. E terá sido exac-
tamente para dar resposta a estas necessidades que o Centimfe desenvolveu nos 
últimos dois anos o projecto memMolde Norte. De facto, este projecto teria como 
principais objectivos a recolha e tratamento de materiais primários (conteúdos) 
relacionados com a evolução da Indústria de Moldes no Norte de Portugal, através 
da identificação, preservação e organização de materiais que são de grande valor 
não só para a história da indústria, mas também para o estudo das dinâmicas de 
desenvolvimento regional e tecnológico. 

Ao cumprir os objectivos, o memMolde Norte estará a contribuir para uma 
melhor compreensão do desenvolvimento da Indústria de Moldes, ao proporcio-
nar a obtenção de um vasto conjunto de informações, tais como: a sua evolução 
tecnológica, os processos de aprendizagem e formação, o seu cariz exportador, 
etc. Para além disso, através da análise de diversos tipos de arquivos, quer públicos, 

memMolde  Norte: uma contribuição para a 
salvaguarda da memória colectiva da indústria

de moldes do Norte de Portugal
Nuno Gomes

Cefamol – Associação Nacional da Indústria de Moldes
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quer privados, poderia ainda ter-se acesso a um conjunto de documentação (catá-
logos comerciais, documentação das organizações sindicais, listas de maquinaria, 
fotografias de empresas, dos seus donos e operários, inventários, contratos, arren-
damentos, documentos de compra e venda de equipamentos industriais).

Se as fontes escritas se mostram imprescindíveis para a compreensão do pa-
trimónio da Indústria de Moldes, as fontes orais mostram-se ainda mais importan-
tes. De facto, através de entrevistas realizadas no âmbito deste projecto a várias 
testemunhas ainda disponíveis, foi possível recriar várias visões de uma mesma 
realidade. Entrevistas estas que foram feitas não apenas aos empresários, mas tam-
bém aos operários. As fontes orais adquirem, então, uma importância fulcral para 
a compreensão do desenvolvimento deste sector, pois permitem-nos obter um 
conjunto de informações que, de outra forma, seriam impossíveis de alcançar.

Podemos, assim facilmente concluir que o memMolde Norte pode já ser con-
siderado como um marco de enorme importância na salvaguarda do patrimó-
nio histórico da Indústria de Moldes, pois desde já permitiu preservar muita in-
formação preciosa que corria o risco de se perder a breve prazo definitivamente. 
Por tudo isto, o memMolde Norte apresenta-se assim como uma oportunidade 
fantástica e rara, pois quantos terão tido a possibilidade de estudar um sector in-
dustrial, em que alguns dos seus pioneiros ainda se encontram vivos, permitindo 
assim perpetuar parte das suas memórias que, dificilmente, se conseguiriam obter 
de outra forma? 

Especificamente em termos patrimoniais, o projecto memMolde Norte per-
mitiu ainda ter uma ideia da sua situação actual. Assim, e no que diz respeito aos 
equipamentos utilizados no fabrico de moldes (tornos, fresadoras, rectificadoras, 
engenhos de furar, etc.), aos instrumentos de medir (paquímetros, compassos, es-
quadros) e aos equipamentos de desenho (estiradores, várias gerações de compu-
tadores), infelizmente foi possível concluir que pouco sobreviveu até aos nossos 
dias. Situação idêntica aconteceu com os moldes fabricados ao longo dos tem-
pos, mas tal é justificável pelo facto do sector ter começado desde muito cedo 
a produzir moldes maioritariamente para exportação, o que dificulta a sua actual 
localização e, por outro lado, porque, regra geral, cada molde era um exemplar 
único. Outro tipo de vestígios importantes são as peças plásticas resultantes dos 
testes feitos aos moldes fabricados ao longo dos tempos. Neste caso, a situação 
é mais positiva, uma vez que, desde sempre, os fabricantes de moldes, na impos-
sibilidade óbvia de guardarem os moldes que produziam, ficavam com algumas 
peças plásticas fabricadas pelos seus moldes, as quais, regra geral, preservaram até 
aos nossos dias. 

No decorrer do memMolde Norte foi ainda possível identificar em que estado 
se encontra os arquivos mortos de algumas das empresas visitadas, nomeadamen-
te das mais antigas, já que se tratam de documentos fundamentais para a com-
preensão da evolução histórica do sector. Em relação a este aspecto, foi possível 
concluir que praticamente todas as empresas destruíram os seus arquivos, resul-
tado quer das mudanças de instalações que tiveram de efectuar ao longo da sua 
existência, quer por falta de espaço ou, ainda, por falta de sensibilidade quanto 
à importância dessa documentação. Ainda no que diz respeito à documentação 
histórica das empresas é de referir a quase total destruição dos desenhos técnicos 
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de diversos moldes produzidos, devido à dificuldade existente em arquivá-los, re-
sultado da sua dimensão. 

Procurou-se ainda identificar se as empresas tinham fotografias, catálogos, en-
tre outros documentos iconográficos. No que diz respeito a este tipo de fonte his-
tórica, e apesar de muito já se ter perdido, felizmente todas as empresas guardam 
diversos documentos iconográficos, que permitem identificar as diferentes fases 
das empresas. Este facto sucede porque após a entrega do molde existia a grande 
possibilidade de o fabricante nunca mais o ver, logo era usual, e ainda o é, fotogra-
far todos os moldes produzidos. 

Apesar do cenário encontrado não ter sido o ideal, o projecto memMolde cer-
tamente que contribuirá, tal como era seu objectivo, para sensibilizar os vários ac-
tores ligados aos sector para a importância dos mais diversos vestígios do sector. E, 
para além disso, através dos vários elementos patrimoniais que chegaram até aos 
nossos dias acreditamos que ainda é possível reconstituir de forma fidedigna, a 
evolução histórica e tecnológica do sector. Todavia, não sabemos por quanto tem-
po mais alguns destes objectos resistirão, sendo, portanto necessário que novos 
projectos como o memMolde Norte se venham a realizar no futuro e, não apenas 
no Norte do País, mas também na Região da Marinha Grande, a outra reconhecida 
zona de concentração histórica da Indústria Portuguesa de Moldes. 
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Eduardo
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Universidade do Minho

Os serralheiros de Oliveira
de Azeméis: 
da ruralidade à globalidade,
numa geração

Nos anos 20 encontram-se na Marinha Grande três homens que haviam de 
marcar as origens da indústria de moldes para plásticos em Portugal: Aires Roque, 
o seu (meio irmão) Aníbal Abrantes e o marinhense António Santos trabalham jun-
tos numa oficina liderada pelo próprio Aires Roque, onde o negócio dos moldes 
para vidro era o mais importante – mas onde se começavam algumas experiências 
de moldes para prensagem de materiais plásticos – então baquelites. 

Marinha Grande era então um grande pólo da indústria de vidro (manual), logo 
grande compradora de moldes para vidro – tipicamente em ferro fundido, depois 
torneado e acabado. Mas a Marinha Grande não era o único grande pólo vidreiro 
em Portugal nessas primeiras décadas do século XX. Oliveira de Azeméis sempre 
foi um importante pólo do vidro em Portugal. 

Nesses anos 20 dá-se mesmo um importante movimento de reestruturação 
empresarial do sector e em 1926 é fundado o Centro Vidreiro do Norte de Portugal, 
onde se agrupam várias das fábricas da região. Foram anos de turbulência empre-
sarial mas que configuraram a indústria vidreira no Norte de Portugal nas décadas 
seguintes e que sustentou um dos maiores e melhores empregadores de toda a 
região à volta de Oliveira de Azeméis.

É por essa altura (em 1927) que os três homens da Marinha Grande vão para 
Oliveira de Azeméis, atraídos pelas novas oportunidades do Centro Vidreiro, onde 
trabalham na produção de moldes para vidro. Mas no ano seguinte (1928) os dois 
(meio) irmãos voltam para a Marinha Grande. António Santos continua em Oliveira 
de Azeméis e mais tarde monta aí uma oficina de serralharia de moldes, para Aires 
Roque – a qual ficaria para a história com o nome deste. No final da guerra os dois 
irmãos seguem caminhos diferentes. Aníbal Abrantes fica sozinho com a empresa 
de moldes que fundara com o irmão e começa a dedicar mais atenção aos moldes 
para plástico – embora nos primeiros anos os moldes para vidro tenham conti-
nuado a ser importantes para a sua exploração. As analogias mecânicas entre os 
moldes para vidro e os primeiros moldes para plástico, então ainda muito simples, 
eram manifestas.

No mesmo ano de 1945, Aníbal Abrantes cria com António Santos uma nova 
sociedade, a Santos & Abrantes, que no entanto continua localmente a ser conhe-

ENTRE O VIDRO DA 
MARINHA GRANDE E 
OLIVEIRA DE AZEMÉIS

ANTÓNIO SANTOS, ANÍBAL 
ABRANTES E AIRES ROQUE
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cida como a serralharia de Aires Roque. A oficina ficava num prédio situada numa 
curva da antiga N1, na entrada norte de Oliveira de Azeméis, hoje só resta o ter-
reno, curiosamente sobranceiro à zona industrial onde pontificam agora algumas 
das empresas actuais mais importantes de moldes. 

Aníbal dedica-se à sua empresa na Marinha Grande, vinha algumas vezes à 
sociedade em Oliveira de Azeméis, mas pouco se envolveu na sua operação. 

António Santos, um bom patrão, mas também um homem cauteloso e finan-
ceiramente muito pouco audacioso, não desenvolveu muito a sociedade, que aca-
ba em princípio dos anos 50. Mas António Santos ainda continuou a trabalhar por 
Oliveira de Azeméis mais alguns anos, com o material que lhe coube na divisão 
final dos activos. Anibal Abrantes levou a sua parte para a Marinha Grande.

Mas a Santos & Abrantes não foi a única empresa de moldes a emergir local-
mente por essa altura em Oliveira de Azeméis. Junto à estação de caminho de 
ferro, José Maria Dias da Silva, que fora encarregado na Aires Roque, estabelece-se 
por conta própria e produz moldes para compressão de baquelite. Morre em 1949, 
quando a empresa tinha já 18 pessoas. Noutras mãos transformou-se depois na 
Tapiol, uma empresa de artigos metálicos que também marcou a região e durou 
até 2005. 

O industrial Júlio Mateiro era amigo de José Maria e dois anos depois dá em-
prego a um seu filho, Armindo Pinho, então com 13 anos, que entra para a secção 
de manutenção de moldes para vidro do Centro Vidreiro, onde se inicia na arte.

Durante a guerra um homem de Vieira de Leiria, Elísio Gomes Rodrigues, que 
entretanto já trabalhara com Aníbal Abrantes na Marinha Grande, vem trabalhar 
para a Santos & Abrantes, em Oliveira de Azeméis. 

Em 1945, com 28 anos de idade, resolve estabelecer-se com uma empresa de 
moldes para vidro e também já para moldes para plástico – a Rodrigues, Carvalho 
& Cª Lda. Para isso arranja um sócio capitalista local. Entretanto chama lá da terra, 
Vieira de Leiria, um jovem irmão de 17 anos, já com a 4ª classe feita, de seu nome 
Lúcio Rodrigues. A empresa cresceu rapidamente e chegou a ter vinte pessoas. 
Mas Elísio Rodrigues morre de doença ao fim de dois anos, a empresa fecha e o 
irmão Lúcio procura trabalho primeiro no Santos & Abrantes e depois no Centro 
Vulcano, a secção de fundição e metalomecânica integrada no Centro Vidreiro do 
Norte de Portugal. 

Aí conheceria de perto outro jovem operário no Centro Vulcano, Joaquim Lan-
deau, só dois anos mais velho. De dia ambos trabalham no Centro Vulcano, mas 
à noite fazem um extras numa oficina improvisada de Lúcio Rodrigues: montam 
espingardas de 9mm e fazem formas para bolos. Aos fins de semana Joaquim Lan-
deau corre as terras de Oliveira de Azeméis a vender guarda chuvas a prestações 
mensais e a fazer as respectivas cobranças. Para além disso não perde uma feira. 
E ambos vão sonhando em montar uma chafarica – estabelecerem-se por conta 
própria, 

No Centro Vidreiro, mais concretamente no seu Centro Vulcano, Lúcio Rodri-
gues chega a fazer moldes para plásticos – para produção no próprio Centro Vi-

JOSÉ MARIA DIAS DA SILVA
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dreiro (baquelites) e até mesmo para clientes do Centro Vidreiro, numa altura em 
que se começa a sonhar que o plástico viria a ser a alternativo ao vidro – um sonho 
que atravessou pelo menos toda a década de 50. O próprio Centro Vidreiro viria a 
comprar logo no início dos anos 50 uma máquina de injecção para moldar peças 
plásticas para integrar em produtos de vidro (asas e tampos de jarros de água). E o 
industrial Júlio Mateiro fez produzir no Centro Vulcano moldes para plástico para 
o cliente Papa Léguas, então uma empresa de plásticos em Viana do Castelo e 
também importante cliente do Centro Vidreiro. Aníbal Abrantes terá mesmo visto 
e comentado o molde numa das suas passagens por Oliveira de Azeméis.

Nos últimos anos da década de 40 o Centro Vulcano e o Centro Vidreiro são pon-
tos de intersecção das tecnologias de moldes para vidro e para plásticos. Mas Júlio 
Mateiro nunca chegaria a desviar-se do vidro. Havia no entanto de manter atenção 
ao que se estava a passar nos plásticos e durante anos viria ser um actor indirecto 
mas central do processo de emergência da indústria em Oliveira de Azeméis.

Joaquim Landeau era por essa altura, princípio dos anos 50, com vinte e pou-
cos anos, encarregado no Centro Vulcano, depois de ter começado a trabalhar nas 
prensas de vidro do Centro Vidreiro aos 14 anos, em 1940. Entretanto Lúcio Rodri-
gues resolve ir trabalhar algum tempo para a Marinha Grande, com o objectivo 
declarado de aprender a ser artista de moldes para plástico, com Aníbal Abrantes. 
Fica por lá alguns anos. 

Aníbal Abrantes terá certamente ouvido falar de Joaquim Landeau. Por volta 
de 1954 propõe-lhe trabalho bem pago na Marinha Grande e mesmo financiar a 
liquidação da sua dívida local associada ao negócio dos guarda chuvas. Landeau 
chega mesmo a pensar juntar-se assim a Lúcio. Mas na realidade é este que acaba 
por regressar a Oliveira de Azeméis e assim nasce, em 1955, a Moldoplástico. 

Nessa altura já a Santos & Abrantes, assim como a Rodrigues & Carvalho tinham 
fechado. Pela mesma altura, princípios dos anos 50, Belmiro da Costa Neves esta-
belece-se em Oliveira de Azeméis com uma pequena oficina de moldes. Belmiro 
era da Marinha Grande e aprendera com Anibal Abrantes. A empresa teve uma 
vida atribulada, e nunca chegou a crescer muito. Depois de uma falência recupe-
rada no início dos anos 60, viria a laborar até aos anos 70. Mas nela se formaram 
muitos artistas e o o senhor Belmiro marcou quem por lá passou. Joaquim Jar-
dim trabalhou com ele entre 1962 e 1965 e viria depois a ser durante encarregado 
numa das novas fábricas de moldes de Oliveira de Azeméis (a A. Silva Godinho).

António Silva era um jovem de 16 anos quando em 1951 entra para aprendiz 
na chamada serralharia de Aires Roque. Dois anos depois passou para outra ser-
ralharia então a crescer e a começar a atrair as atenções dos jovens aspirantes a 
serralheiros – a Metaloura. 

A Metaloura, criada também por volta de 1950, foi uma iniciativa de António 
Costa, conhecido por António Loura, um homem com negócio de gado e de ta-
lhante em Oliveira de Azeméis, que foi buscar o sócio Alfredo Frias à Fábrica Pátria, 
em Guimarães. 

Instalada na zona de Cidacos, ao lado da habitação de António Loura, foi uma 

MOLDOPLÁSTICO

BELMIRO DA COSTA NEVES

METALOURA
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das serralharias que mais se desenvolveu na década de 50.  Os seus equipamentos 
novos atraem a mão de obra – assim como os primeiros agentes ou intermediários 
a operar em Portugal. É a primeira a envolver-se activamente o mercado de expor-
tação, pela mão de Toni Jongenelen. 

Desentendimentos entre os sócios a partir de meados da década de 60 criam 
dificuldades que acabam na venda da empresa aos empresários e irmãos de Vale 
de Cambra, Ilídio Pinho e Álvaro Pinho, em 1972. Mas a empresa continuaria com 
um novo nome (Sitape). 

Aníbal Abrantes aceitou com naturalidade e até mesmo simpatia o estabeleci-
mento de Lúcio Rodrigues e de Joaquim Landeau, em 1955. Mas fundar a Moldo-
plástico precisava de algum capital, que os promotores não tinham. Abílio Tavares 
Valente, cunhado de Lúcio Rodrigues, entra como sócio capitalista. A velha ques-
tão de comprar máquinas novas versus remunerar o capital rapidamente depressa 
destrói a parceria. Os sócios artistas e trabalhadores recorrem então a um lavrador 
da região, cujo neto António Rodrigues era aprendiz e o mesmo trabalhador nú-
mero um da folha de salários da Moldoplástico. A parceria iria desta vez durar mais 
algum tempo, mas também acabou, por volta de 1958. Desta vez Lúcio Rodrigues 
e Joaquim Landau recorrem à banca. E Lúcio Rodrigues não aprendera só a fa-
zer moldes na Marinha Grande: também ficou a conhecer quem eram os clientes. 
Nessa altura a Metaloura e a Moldoplástico começavam a atrair as atenções e a 
mostrar a atractividade do negócio das serralharias de moldes.

Manuel Carreira ficara interessado no que vira na Moldoplástico. Quando sai 
de sócio, financia uma nova oficina, com dois novos sócios de trabalho, ambos 
vindos da Moldoplástico: Nelson Lemos (que trabalhara já na Santos & Abrantes e 
que tomava conta da nova oficina) e Santos Godinho, que tomava conta do escri-
tório. Em 1959 nasce a Simoldes Aços, que se instala num prédio novo do centro 
de Oliveira de Azeméis. 

Mas não foram só os dois sócios de trabalho que saíram da Moldoplástico: 
também vieram de lá um neto (António Rodrigues, bancada) e um filho (Carlos 
Carreira, frezador) de Manuel Carreira, sobrinho e tio quase da mesma idade (17 
ou 18 anos), e ainda um senhor Marinho que afinal não continuou na Simoldes. O 
nascimento da Simoldes correspondeu quase a uma cisão da Moldoplástico.

No início dos anos 60 Oliveira de Azemeis fervilha de interesse pelo novo negó-
cio das serralharias de moldes, alimentada pelos profissionais do Centro Vulcano e 
do Centro Vidreiro e incentivada pelos exemplos da Metaloura, da Moldoplástico 
e agora da Simoldes. Esta instala-se numa nova fábrica, com dois pisos, em Espi-
nheira, Cidacos em 1963, já com cerca de 30 trabalhadores. Também a presença 
de agentes e intermediários á procura de fabricantes para exportação começa a 
sentir-se – assim como as maravilhosas condições de pagamento associadas.

Germano Ferreira, casado com uma irmã do líder da Metaloura, arrisca também no 
negócio dos moldes para plástico, mesmo sem experiência anterior do sector, e assim 
nasce por essa altura o Centro Industrial de Moldes, que não chegou aos anos 70. Seria 
depois integrada na Metaloura, aquando da transformação em Sitape, em 1972. 

SÓCIOS CAPITALISTAS

SIMOLDES

CENTRO INDUSTRIAL DE 
MOLDES



77

O
S SERRALH

EIRO
S D

E O
LIVEIRA D

E AZEM
ÉIS

O jovem Armindo Pinho sai do Centro Vidreiro, trabalha numa oficina de au-
tomóveis de um tio e vai para o Centro Industrial de Moldes. Em 1963 funda a 
Pinhos & Ribeiro, com um irmão. A empresa formou muita gente que depois fez 
carreira na indústria, o que lhe valeu mesmo o nome de “Universidade de Moldes 
de Oliveira de Azeméis”. 

Alguns anos depois, por volta de 1968, é a primeira empresa a abrir uma nova 
frente especializada na indústria de moldes: os moldes para injecção de solas de 
calçado, respondendo ao desafio do industrial Domingos Torcato Ribeiro, que in-
troduzira em Portugal a injecção de solas na Campeão Português, em Guimarães.

Ilídio Godinho trabalhava na Moldoplástico, nos primeiros anos da década de 
60. Conhecia Álvaro Pinho, que estudara contabilidade na Escola Comercial e que, 
em part, time ajudava então a fazer a escrita da Moldoplástico, e que por isso sabia 
alguma coisa do negócio, mas nada sabia do fabrico dos moldes. 

Por essa altura António Silva tinha já 29 anos, começara a trabalhar aos 16 anos 
na Aires Roque com António Santos, onde conhecera e ficara a admirar Lúcio Ro-
drigues, e estava já há oito anos na Metaloura.  São estes três homens que em 1964 
começam mais uma nova serralharia de moldes, a A. Silva Godinho. Para se instala-
rem contam com a ajuda de Júlio Mateiro, que lhes facilita a compra de parte das 
antigas instalações da fábrica de Bustelo, entretanto desactivada no processo de 
reestruturação que levou à concentração na fábrica Bohemia do Centro Vidreiro. 

Na segunda metade dos anos 60, as exportações de moldes começam a ga-
nhar cada vez mais importância entre as serralharias de moldes de Oliveira de Aze-
méis. Mas o processo começara logo no início dos anos 60. 

Daniel Xará tinha 17 anos quando entrou para o escritório da Moldoplástico, 
ainda na década de 50. Acabara o curso comercial na Escola Industrial e Comercial 
de Oliveira de Azeméis. Sabia por isso línguas – o que nem Lúcio Rodrigues nem 
Joaquim Leandeau dominavam. O pai de Daniel trabalhara no Centro Vidreiro, mas 
dois anos depois de Daniel entrar na Moldoplástico, também ele aí começa a tra-
balhar na bancada. 

Miguel Barreiro tinha 15 anos, acabara o Curso Geral do Comércio na Escola 
Industrial e Comercial de Oliveira de Azeméis, quando entrou para o escritório da 
Simoldes em 1967, pela mão de um dos três sócios iniciais (Silva Godinho). Tinha a 
vantagem de perceber alguma coisa de línguas, inglês em especial. No início dos 
anos 70 monta uma operação de mailing para angariar clientes directos, com a 
ajuda das informações do então Fundo de Fomento de Exportação. Por essa altura 
também Daniel Xará estava activo, na Moldoplástico, a procurar mais clientes de 
exportação, com o apoio dos serviços e boletins do Fundo de Fomento de Expor-
tação. 

Mas Daniel Xará e outros colegas seus da Moldoplástico tinham ambições e 
em 1976 ouvem com interesse as propostas de Seymour Cowit, um cliente impor-
tante da Moldoplástico: venham trabalhar para os USA, que eu monto-vos uma 
fábrica. Quatro anos depois, nova leva sai da Moldoplástico e seis trabalhadores 
qualificados emigram legalmente para a América e instalam-se em Long Island, 

SILVA GODINHO

FUNDO DE FOMENTA DA 
EXPORTAÇÃO

MONARCH MOLDS (USA)
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Nova Iorque. Assim nasce a Monarch Molds, uma empresa de portugueses a fa-
bricar moldes directamente num grande mercado americano. Especializa-se em 
moldes em alumínio para séries curtas de fabrico. 

Dez anos depois regressam a Portugal onde entretanto estabeleceram uma 
nova empresa (a JDD Moldes). Mas a empresa americana continuou, nas mãos de 
portugueses que entretanto haviam emigrado para lá trabalhar. A primeira serra-
lharia portuguesa de moldes, agora já empresa de moldes, a instalar-se nos USA. 

Ao entrar nos anos 80 o pólo de Oliveira de Azemeis da indústria portuguesa 
de moldes estava consolidado, mas também em ebulição. O 25 de Abril pouco os 
afectara. As novas condições políticas e económicas favoreceram o seu desenvol-
vimento, muito especial a política cambial.

Os serralheiros de Oliveira de Azemeis tinham entretanto passado a industriais 
de moldes, e as suas empresas estavam a contribuir activamente para a mobilida-
de social que caracterizou a década de 80.

António Rodrigues, o neto de Manuel Carreira e o ex-aprendiz número um da 
Moldoplástico, emergiu como o líder da Simoldes, hoje o maior grupo português 
no sector e mesmo o maior grupo europeu de moldes, fruto de políticas arrojadas 
de investimento e de alguns desafios comerciais audaciosos. 

António Rodrigues refere-se a Amadeu Soares como um dos melhores técni-
cos de bancada que passou pela indústria. Foi ele que o foi buscar, em 1964, estava 
o Amadeu a trabalhar na Metaloura. Trinta e seis anos depois, Amadeu reformou-
se, pela Simoldes, em 2000.

Amadeu Soares é nove anos mais velho que António Rodrigues. Começou a 
trabalhar aos 10 anos, nas obras. Aos 14 anos, em 1947, consegue entrar para o 
Centro Vulcano, onde se cruza com muitos outros futuros serralheiros e indus-
triais de moldes. Aos 21 anos, em 1954, vai para a Metaloura, precisamente quando 
Lúcio Rodrigues e Joaquim Leandeau começam a montar a “chafarica” com que 
sonhavam e que resultaria numa das mais importantes empresas portuguesas de 
moldes. Na Metaloura faz moldes para Toni Jongenelen exportar e ganha a sua 
confiança. Esteve quase a entrar como sócio da Metaloura, numa das alterações 
sociais que esta conheceu, mas a oportunidade acaba por lhe passar ao lado.  En-
tra para a Simoldes em 1964 – e com ele leva o know-how e os clientes de Tony 
Jongelalen, que continua a confiar nele.

Nos anos 80 a Renault instala-se em Portugal e precisa de fornecedores portu-
gueses para ajudar à taxa de incorporação nacional. O Renault 5, “o carro, le car”, é 
o carro da altura, popular e simpático, desenhado por Michel Boué, cujo sucesso é 
continuado pelo Super 5. É o carro francês mais vendido de sempre e um marco no 
estilo automóvel de pequenas viaturas. Um carro cuja produção ajudou a mudar 
Portugal – e a indústria de moldes em Oliveira de Azeméis, em especial o grupo 
Simoldes.

Amadeu Soares contribuiu para isso, montando alguns dos primeiros moldes 
da Simoldes para a Renault. Passaram-lhe pelas mãos, assim como muitos dos mais 
difíceis moldes que a empresa fez nesses anos. Toda a sua vida acompanhara a 
fronteira da indústria.

ANOS 80: CONSOLIDAÇÃO

CINQUENTA SETE ANOS DE 
TRABALHO NO CENTRO E NA 

FRONTEIRA DA INDÚSTRIA
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Amadeu começara a trabalhar aos 10 anos, mas só aos 18 viu legalizada a sua 
situação laboral. Conheceu uma vida difícil, mas a sua vida alterou-se muito nas 
últimas décadas. Amadeu só fez a 4ª classe aos 24 anos, depois de casar. Trabalhou 
57 anos até se reformar.

Hoje, mais de quarenta anos depois de ele entrar na Simoldes, dois dos seus 
filhos trabalham hoje na Simoldes. A sua filha mais nova tem 32 anos, acaba de 
lhe dar um neto, e acabou recentemente um mestrado em gestão de empresas. 
Trabalha na MDA, uma empresa do grupo Simoldes.

Em cinquenta anos as oficinas passaram de serralharias a empresas de mol-
des, passaram da oficina escura e manual à fábrica moderna e computorizada, 
passaram de aprendizes e operários a empresários, de serralheiros a industriais, do 
mercado nacional à exportação, do local ao global, do cliente português às gran-
des multinacionais. Pelas suas oficinas e fábricas passou a construção de muita 
da modernidade global contemporânea conformada em materiais plásticos – dos 
produtos técnicos, aos artigos de grande consumo e passando pela indústria auto-
móvel. Uma geração e uma história invulgar em qualquer parte do mundo. 

Almeida e Sousa, veterano do desenvolvimento da fundição e da metalome-
cânica em Portugal, comenta que em meados do século XX havia no Norte um 
grande número de unidades metalomecânicas, então chamadas serralharias, que 
as necessidades da guerra tinham ajudado a desenvolver e que faziam coisas que 
em Lisboa não se pensava fazer. Dispúnhamos de óptimos artistas, mas o capital 
não terá ocorrido à indústria. Nessa hora de carência de toda a Europa, no post-
guerra, uma indústria metalomecânica válida e capaz de exportar, teria enrique-
cido o país.

Poucos anos depois, os serralheiros de Oliveira de Azeméis mostraram que a 
profecia não se cumpriu, mas bem podia ter sido verdade... 

DAS SERRALHARIAS AO 
FUTURO
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A empresa foi fundada em 1947, ligada ao mercado de cunhos para ourivesaria. 
Eu era gravador de aço, profissão que tinha aprendido na Escola Faria de Guima-
rães, onde tirei o Curso Industrial de Gravador. Aos 18 anos fiquei com a oficina 
de um professor meu na Escola, que entretanto tinha ido para o Brasil. Numa pri-
meira fase, durante cerca de 3 anos, a oficina manteve-se ligada essencialmente à  
ourivesaria. 

A oportunidade de começar a fazer as primeiras experiências no fabrico de mol-
des para plástico surgiu pouco depois. Tratavam-se de moldes para botões, para o 
cliente Augusto da Costa, uma empresa situada em Vila Nova de Gaia que, na altura, 
era a melhor empresa fabricante de botões injectados. 

Este cliente foi fundamental para o impulso inicial da Ernesto S. Simão, que 
começa então a dedicar-se ao fabrico de moldes para botões de plásticos, 
os quais, no início, eram injectados e posteriormente passaram a ser feitos por  
compressão. 

Tratavam-se de botões para vestuário de senhora e tinham desenhos próprios 
que em muitos dos casos eram desenhados por nós próprios. O cliente escolhia os 
modelos e injectava os botões e a Ernesto S. Simão fabricava os moldes.

Posteriormente, surgirá um outro cliente, a fábrica de Plásticos Império, do Por-
to, que será igualmente importante para a história da Ernesto S. Simão. Tratava-se 
de uma pequena empresa, com cerca de duas máquinas e cujo proprietário era 
um sócio do Banco Sousa Cruz. A Ernesto S. Simão passou então a fabricar moldes 
para a injecção de peças plásticos variadas, como caixinhas, copos, jarras, sabone-
teiras, entre outras.

Nesta fase, por volta de 1962, a Ernesto S. Simão, que se situava na rua das 
Fontainhas, no Porto, teria já cerca de 7 funcionários. E terá sido neste mesmo ano 

CUNHOS PARA OURIVESARIA

Ernesto
São Simão

INJECÇÃO DE BOTÕES 
PLÁSTICOS

FÁBRICA DE PLÁSTICOS 
IMPÉRIO
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que se associou ao Banco Sousa Cruz, o que fazia com que ficasse directamente 
relacionada com a Fábrica de Plásticos Império, uma vez que esta estava também 
relacionada com o Banco Sousa Cruz. 

Foi através desta ligação ao Banco Sousa Cruz, que conheci uma personagem 
que seria fundamental para o crescimento da empresa: o Sr. Tony Jongenelen, que 
foi apresentado pelo Sr. Nuno Carvalho,  um dos principais sócios do Banco Sousa 
Cruz, juntamente com a Dona Maria Luísa Calheiros. 

O Tony Jongenelen era um judeu ligado à indústria de plásticos, que foi funda-
mental para o crescimento da indústria de moldes em Portugal, nomeadamente 
através do seu contributo para o início das exportações, característica que ainda hoje 
caracteriza este sector. Nesta fase, o Tony Jongenelen já estava a viver em Portugal, 

TONY JONGENELEN
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em Miramar, e já tinha negócios com o maior fabricante de moldes da época, a em-
presa Aníbal H. Abrantes, da Marinha Grande.

Resultado das primeiras ligações entre o Tony Jongenelen e a Ernesto S. Simão, o 
próprio Aníbal Abrantes chegou a aparecer na nossa então modesta oficina, já Rua 
do Heroísmo no Porto, para se certificar  de que não havia razões para se preocupar 
com este novo concorrente. Naquela fase a Ernesto S. Simão não passava de uma 
pequena oficina e a Aníbal H. Abrantes era já uma grande empresa. Para além disso, 
as relações entre o Aníbal Abrantes e o Tony Jongenelen começavam também, por 
essa altura, a deteriorar-se…

 O Tony Jongenelen tinha excelentes contactos nos EUA e, como resultado 
disso, a Ernesto S. Simão começa, por volta de 1967 a exportar para o mercado 
americano. Tratava-se de moldes para “hobby kits” (kits de montagem). A procura 
para este tipo de moldes era tal que passamos a trabalhar praticamente em exclu-
sivo para o Tony Jongenelen e, consequentemente, para os EUA. 

Em 1968, desloquei-me pela primeira vez aos EUA para visitar clientes, viagem 
que me marcou profundamente. Aí teve oportunidade de observar uma realidade 
tecnológica bastante diferente da realidade portuguesa da altura. Máquinas en-
tão completamente desconhecidas para nós eram nos EUA já uma realidade, tais 
como máquinas de controlo numérico com cartões perfurados, perfurações feitas 
por coordenadas, o que contrastava com o panorama português.

 Nesta altura existiam em Portugal cerca de 20 empresas portuguesas de mol-
des, localizadas maioritariamente na Marinha Grande e em Oliveira de Azeméis. 
Tratavam-se de empresas que também já produziam maioritariamente para ex-
portação. 

A dependência quase em exclusivo em relação ao Tony Jongenelen acabou 
por se tornar preocupante, uma vez que nos obrigava a aceitar todas as suas exi-
gências. No fundo, não se tratava de um contracto, mas sim de uma necessidade. 

Mas o Tony não foi o único agente com quem a Ernesto S.Simão manteve li-
gações. Mais tarde, por volta de 1972, irá surgir outro, o Sr. Morrison, também ele 
importante na nossa história.  

Em 1972, a Ernesto S. Simão, já com 30 funcionários, estabeleceu os primeiros 
contactos com o Sr. Morrison, que era  igualmente judeu, e também cliente do Tony 
Jongenelen. O Morrison tinha um escritório em Londres e, tal como o Sr. Tony, era 
um intermediário de moldes. O Morrison “deu a volta” ao Tony, e apresentou-nos 
uma proposta para trabalharmos directamente com ele. A partir desse momento, a 
ligação com o Tony Jongenelen terminou.

O Sr. Morrison e trabalhava de maneira diferente: ele encomendava o molde 
num sítio, encomendava a produção noutro e depois ele próprio vendia a peça 
para vários países. Ele estava no mercado da publicidade e maior parte das suas 
peças eram brindes, peças pequenas. Nesta fase, as condições de pagamento se-
riam 1/3 na encomenda e o restante era pago com a entrega do molde.  

Muitos dos moldes feitos para este cliente eram miniaturas de soldados e ma-
terial bélico, o que me obrigou a deslocar-me por algumas vezes ao Museu Militar, 
em Lisboa, para tirar fotografias e apontamentos e fazer esboços de armas antigas 
para, posteriormente, poder fazer o molde.

MR. MORRISON
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Ainda em 1972 surgiu um outro cliente importante,  um português chamado 
Fernando Caldas, que foi uma espécie de sucessor do Tony. O Sr. Fernando Caldas 
era proprietário da Columbia Plastic Coorporation, uma fábrica de tubagens em 
Inglaterra, com escritório em Londres. 

Este cliente foi fundamental para o desenvolvimento tecnológico da Ernesto S. 
Simão, pois injectou capital na empresa, o que permitiu a renovação do parque de 
máquinas, nomeadamente fresadoras de grande porte e tornos especiais. Nessa altu-
ra entraram muitas máquinas na empresa, as quais eram necessários para responder 
á maior complexidade que alguns moldes para “pipefittings” (tubagens) exigiam. 

Com a crise do petróleo no início da década de 70 do século passado, o Sr. 
Fernando Caldas perdeu muitos negócios, e não conseguiu pagar uns moldes que 
nos tinha encomendado o que, em termos financeiros, abalou profundamente a 
empresa. 

Nesta fase difícil, o Banco Sousa Cruz voltou a mostrar-se profundamente im-
portante para a história da empresa, nomeadamente através de  uma das sócias 
deste banco, a D.ª Maria Luísa Calheiros, que possibilitou o empréstimo de dinheiro 
para que a recuperação fosse possível. Sem que o mesmo fosse solicitado, e como 
prova de gratidão e garantia dos empréstimos, cedi 50% da sociedade ao banco.

Mais tarde surgirá um outro cliente bastante importante, a MatchBox, para a 
qual teremos produzido moldes entre 1976 e 1986. O contacto com esta empresa 
surgiu através de alguém de Oliveira de Azeméis, que era uma espécie de agente 
ou prestador de serviços da MatchBox. 

Fazíamos moldes para “hobby kits”, sobretudo aviões. A MatchBox nasceu com 
os carrinhos (miniaturas de automóveis) que feitos com moldes de fundição injec-
tada, mas depois criou um ramo de “hobby kits”, que já eram de plástico injectado. 

No ano de 1980, e já com cerca de 30 funcionários, inauguramos as novas ins-
talações da empresa, localizadas na Maia, onde aliás ainda se encontra a funcionar 
a empresa na actualidade. Tratava-se de uma localização bastante privilegiada, 
perto da estação de comboio, que facilitava a deslocação dos funcionários, e junto 
ao aeroporto. 

A empresa foi crescendo como resultado das necessidades ou solicitações que 
o mercado lhe foi exigindo. Assim, por volta da década de 50 contava com um li-
mador, um torno e um pantógrafo, que foi o primeiro adquirido na região do Porto. 
Tratava-se de um Rambaudi de fabrico italiano. 

As primeiras fresadoras foram adquiridas quando começamos a trabalhar para 
a Columbia Plastic Coorporation, uma vez que o rigor técnico exigido a isso obri-
gava, assim como implicava o recurso ao desenho técnico. 

Para o desenho técnico foram contratados dois desenhadores, mas por vezes 
encomendávamos desenhos no exterior, nomeadamente ao Sr. Sérgio Cipriano, 
de Espinho, que era desenhador de moldes. 

FERNANDO CALDAS

Aos 18 anos fiquei com a oficina de um professor meu na Escola, que 
entretanto tinha ido para o Brasil. Numa primeira fase, durante cerca de 3 
anos, a oficina manteve-se ligada essencialmente à ourivesaria. 

MATCHBOX

FÁBRICA NA MAIA
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Os moldes feitos para clientes como o  Sr. Tony Jongenelen ou o Sr. 
Morrison eram encomendados através de peças, desenhos ou ideias, o 
que obrigava a ter na oficina um modelador, para ele próprio desenvol-
ver a peça. Por vezes contratávamos mesmo escultores para esse tipo de  
trabalho. 

A evolução das peças para as quais tínhamos que fazer os moldes levou a que 
as tolerâncias permitidas se tornassem cada vez mais apertadas. Inicialmente as 
peças eram desenvolvidas pelos modeladores e pelos pantografistas - o rigor das 
peças por vezes poderiam falhar à décima de milímetro. Com o aparecimento do 
“pipefitting” acabou a “arte” e surgiram as maquinagens. 

Com resultado do aumento das especificações técnicas, a empresa adquiriu, ao 
longo dos anos 80, as primeiras máquinas CNC.

Não era fácil arranjar pessoas para trabalhar nos moldes, principalmente os 
pantagrofistas. Alguns funcionários vinham das Escolas Industriais, outros eram 
formados na nossa empresa. Nos anos 80 saíram cerca de 7 funcionários da em-
presa, para abrirem uma empresa em sociedade.

Na indústria de moldes não era necessários investimentos bastante avultados. 
Mas actualmente as máquinas são bastantes mais caras, apesar de certamente te-
rem mais rendimento e precisão e evolverem softwares mais eficazes.

MODELADOR

RECRUTAMENTO
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Em 1968, desloquei-me pela primeira vez aos EUA para visitar clientes, 
viagem que me marcou profundamente.

Muitos dos moldes feitos para este cliente eram miniaturas de soldados 
e material bélico, o que me obrigou a deslocar-me por algumas vezes ao 
Museu Militar, em Lisboa, para tirar fotografias e apontamentos e fazer 
esboços de armas antigas
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Entre os anos 50 e os anos 70 era mais comum serem os clientes a procurarem-
nos, do que o contrário. No entanto a partir da década de 70 o cenário alterou-se, 
o que obrigou a algum trabalho de prospecção. Começamos a partir de então a 
participar com regularidade em algumas das principais feiras industriais do mun-
do, como a NPE (em Chicago), à qual passamos a ir a partir de 1976. 

A partir dos anos 70 foi o “boom” de exportação e as feiras eram o principal 
mecanismo de captação de clientes estrangeiros. Nesse trabalho de promoção 
participamos nas acções organizadas pelo ICEP, na altura chamado Fundo de Fo-
mento de Exportação, que teve um papel importante na projecção da indústria de 
moldes portuguesa, que hoje é mundialmente conhecida.

Nos anos 90 a Ernesto S. Simão criou uma empresa de injecção de plásticos, a 
Plasticum. Começou por ter apenas uma máquina de injecção usada para fazer os 
testes, evitando dessa maneira fazer os testes no exterior, mas posteriormente apa-
receram clientes que começaram a solicitar produções de peças, o que originou 

EXPORTAÇÃO E FEIRAS

Nessa altura entraram muitas máquinas na empresa, as quais eram 
necessários para responder á maior complexidade que alguns moldes 
para “pipefittings” (tubagens) exigiam.

INJECÇÃO DE PLÁSTICOS
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que uma única máquina se mostrasse insuficiente para a produção industrial. As-
sim, avançou-se para a aquisição de uma nova máquina, uma Engel, uma máquina 
de topo de gama, e dessa maneira ficamos com todas as condições para fazer 
os ensaios e a produção industrial. Dessa forma a empresa Plasticum progrediu 
gradualmente, contando actualmente com 5 máquinas. Actualmente a Plasticum 
tem capacidade para injectar peças até 1 Kg e o seu mercado é variado, mas é 
maioritariamente para exportação. 

Os moldes eram encomendados através de peças, desenhos ou ideias, o 
que obrigava a ter na oficina um modelador, para ele próprio desenvolver a 
peça. Por vezes contratávamos mesmo escultores para esse tipo de trabalho.
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Com o passar dos anos procuramos encontrar espaço no mercado, encontran-
do para tal determinado nichos, tal como os moldes para fundição injectada. 

Numa primeira fase, para a indústria de brinquedos, nomeadamente para uns 
carrinhos (miniaturas) feitos pela empresa Vitesse, e também para uma empresa 
holandesa que fazia camiões. Mais recentemente, na década de 90, e mais a sério, 
fizemos moldes para a empresa Sonafi, para onde, ainda hoje, fabricamos bastan-
tes moldes para fundição injectada.

Actualmente, fabricamos moldes para fundição injectada, moldes para injec-
ção de plásticos, algumas maquinações para empresas da indústria automóvel, 
gabaritos e jigs, protótipos, moldes de pequenas séries, moldes rápidos para veri-
ficação, entre outros. Também trabalhamos com a indústria da cerâmica, fazendo 
moldes em resina e em alumínio. Resultado desta diversificação, a Ernesto S. Simão 
tem hoje em dia cada vez mais clientes nacionais e menos clientes estrangeiros.

MOLDES PARA FUNDIÇÃO 
INJECTADA

MARINHA GRANDE

A partir dos anos 70 foi o “boom” de exportação e as feiras eram o 
principal mecanismo de captação de clientes estrangeiros. Nesse trabalho 
de promoção participamos nas acções organizadas pelo ICEP, na 
altura chamado Fundo de Fomento de Exportação, que teve um papel 
importante na projecção da indústria de moldes portuguesa

este afastamento também acabou por nos ser prejudicial, levando a 
que em certo momento tivéssemos mesmo chegado a pensar mudar as 
instalações para a Marinha Grande

Provavelmente, pela localização ser no Porto, afastada dos dois grandes pólos 
(Marinha Grande e Oliveira de Azeméis), nunca tivemos grandes conflitos de inte-
resse com outras empresas do sector. Pelo contrário, sempre mantivemos boas re-
lações com todas essas empresas, que nos foram bastante úteis na troca de infor-
mação e experiência comercial e mesmo técnica. Por outro lado, este afastamento 
também acabou por nos ser prejudicial, levando a que em certo momento tivésse-
mos mesmo chegado a pensar mudar as instalações para a Marinha Grande. 





91

PRO
TAG

O
N
ISTAS

Sou de Bustelo, Oliveira de Azeméis. Comecei a trabalhar no Aires Roque quan-
do tinha 16 anos. Estive lá até aos 18 anos. Lembro-me que na altura aprendi bas-
tante com o Sr. Lúcio, que mais tarde viria a formar a Moldoplástico. O Lúcio foi 
trabalhar para a Aires Roque depois do irmão morrer. O irmão dele tinha uma fa-
briqueta de moldes em Oliveira de Azeméis, onde o Lúcio trabalhara. Recordo-me 
que ele me ofereceu trabalho quando eu já trabalhava na Metaloura, mas recusei 
porque tinha ficado um pouco traumatizado com a minha anterior transferência. 

Entretanto pediram ao meu pai para eu ir trabalhar para a Metaloura. Infeliz-
mente fui para a Metaloura, mas tinha bastantes saudades da Aires Roque - gosta-
va bastante do meu anterior patrão. 

Passei um mau bocado na Metaloura, onde encontrei um encarregado que me 
atraiçoava. Entretanto fui para a tropa, e quando regressei o meu valor já começou 
a ser melhor reconhecido. Fiquei pela Metaloura durante alguns anos.

Depois fui solicitado pelo Álvaro Pinho para formar uma empresa de moldes. 
A empresa era composta por mim, por um cunhado do Álvaro Pinho e pelo Ilídio 
Godinho. O cunhado do Álvaro Pinho desistiu, e eu fui falar com o Álvaro Pinho 
para ser ele próprio a substituir o seu cunhado. 

Entretanto, quando a empresa tinha quatro meses, o patrão do Álvaro Pinho 
insistiu para entrar na nossa sociedade como sócio capitalista. O Álvaro Pinho per-
guntou-me se aceitava a entrada deste novo sócio, e eu respondi afirmativamente. 
Entrou na sociedade com uma quota com o valor de  200 contos. Com esse valor 
compramos outra máquina (um torno com melhor qualidade) que já nos permitia 
maior qualidade.

Começamos a procurar encomendas. Íamos os três no carro do Álvaro. Depois 

ORIGENS: AIRES ROQUE

António 
Silva

METALOURA

SILVA GODINHO

PRIMEIROS CLIENTES
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de batermos à porta de todas as empresas de Leiria encontramos o Sr. Raul, da CIE, 
que foi o nosso primeiro cliente.

O Sr. Raul gostava bastante de nós, chamava-nos “os rapazes”. Além de nos dar 
trabalho também nos facultou algum material. Ele tinha uma oficina e cedia-nos 
o aço. 

Um dia referenciou-nos ao Sr. Lajes, da empresa Simala, e deste modo começa-
mos também a trabalhar com a Simala. Começamos, assim a ficar acreditados no 
mercado e começamos a singrar. 

Um dia estávamos em Leiria com o Sr. Lajes e apareceu um outro Sr. Raul, da 
Baquelite Liz, que se prontificou a receber-nos no seu escritório. Começamos tam-
bém a fazer moldes para a Baquelite Liz. 

Lembro-me também que o Sr. Júlio Ferreira (pai) também começou a enco-
mendar-nos moldes, e posteriormente começamos a trabalhar com o filho.

Entretanto apareceu o Sr. Lacey, da Holloway Plastic Moulds. Começou a dar-
nos muito trabalho, assim como a quase todas as empresas de moldes de Portu-
gal! Digamos que incentivou a indústria de plásticos em Portugal. 

Entretanto trabalhávamos também para outras empresas, como a do Henrique 
Neto. O Henrique Neto começou a trabalhar na Aníbal Abrantes, onde começou por 
polir moldes, mas como foi aprendendo inglês, começou a estar presente nas nego-
ciações da Aníbal Abrantes com o Sr. Lacey. Lembro-me que o Lacey tinha um tradu-
tor em Portugal (não me recordo do nome), que mais tarde morreu, juntamente com 
o desenhador da Moldoplástico, num acidente de automóvel, à ida para Aveiro.

Passado 19 anos, tive um cansaço laboral, trabalhava muito, entre a fábrica e 
os ensaios de moldes na Marinha Grande, quase que não dormia! Os ensaios eram 
no João da Costa e no Emílio Maria da Silva - chegamos a ser o segundo melhor 
cliente deles, o melhor cliente era a Aníbal Abrantes. 

Entretanto fizemos um pequeno pavilhão e compramos uma máquina de en-
saios em segunda mão ao Emílio Maria da Silva e deixamos de ir à Marinha Grande 
fazer os ensaios. Foi nessa altura que começamos a trabalhar para o Henrique Neto 
e mantivemos esta situação durante alguns anos.

Passados cinco anos eu estava já cansado e o Álvaro, que tratava da escrita, 
veio tomar conta da empresa, já que o Ilídio voltou para a Moldoplástico.

Entretanto veio um senhor da Marinha Grande, chamado Nicolau, jogar futebol 
para o clube de S. Roque e sabíamos que ele trabalhava em moldes. Contratámo-
lo para orientar a fábrica, juntamente com o Sr. Armindo, encarregado na altura, 
enquanto eu estive doente.

A fábrica Pátria de Guimarães teve os melhores artistas de moldes. Em tempos 
vieram a Oliveira de Azeméis contratar esses artistas. Um desses artistas foi o Al-
fredo, que o António, fundador da Metaloura, foi buscar para trabalharem juntos. 
Pagava-lhe 500 escudos por semana já naquela altura. Mais tarde ficaram sócios. 
Mais tarde, quando eles se desentenderam, estabeleci-me eu próprio na A. Silva 
Godinho e fui falar à casa onde a Simoldes esteve implantada. Acabamos por não 
ir para lá e viemos para Bustelo. 

EXPORTAÇÃO E AGENTES

SILVA GODINHO E IPLAZ

METALOURA
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Passei por muitas dificuldades. Os primeiros moldes que eu fiz para Guimarães 
nunca me foram pagos.

O Sr. Mateiro foi um homem extraordinário. Quando ele soube que nos precisá-
vamos de estabelecer, ligou-nos e propôs-nos que ficássemos numas instalações 
que lhe pertenciam. Durante um ano não nos cobrou qualquer renda. Deixou-nos 
até um torno velho que foi nos foi muito útil. E podíamos fazer muitos trabalhos 
que precisávamos no Centro Vidreiro. Usávamos lá uma prensa a água onde en-
direitávamos placas de ferro para trabalhar. O Sr. Mateiro era como um sócio para 
nós e ao fim de um ano cobrou-nos apenas 1000 escudos de renda.

Passados uns anos propôs-nos comprarmos as instalações, pagando quando pu-
déssemos. As instalações precisavam de obras e o Sr. Mateiro fez as obras por nós.

O Sr. Mateiro tinha uma fortuna incalculável, mas mais tarde, quando começou 
a ter algumas dificuldades, comprei-lhe secretamente uma casa em Bustelo.

Mais tarde ligou-me a com o intuito de me vender um terreno em Oliveira de 
Azeméis, porque precisava de dinheiro para pagar aos seus funcionários. O terreno 
ficou para o meu filho, onde actualmente tem a casa. Isto serviu-me de lição na 
vida, porque na altura em que negociamos o terreno e estávamos a discutir pre-
ços, o Sr. Mateiro disse-nos que podíamos discutir preços, mas devíamos pensar 
que quando comprássemos uma carpete, o preço do metro quadrado era prova-
velmente superior e ao fim de uns anos essa carpete iria desaparecer. O terreno 
nunca iria desaparecer. Entretanto o Sr. Mateiro faleceu, mas continuo a ter muito 
apreço por ele.

Nós criamos a A. Silva Godinho para fazer moldes porque entretanto se tinha 
criado a Metaloura, a Moldoplástico, a Simoldes e a Pinhos e Ribeiro, que eram 
empresas que se estavam a desenvolver bem. Tínhamos também conhecimento 
dos casos das empresas da Marinha Grande, como a Aníbal Abrantes.

No início não tínhamos perspectivas de exportação, trabalhávamos para o 
mercado português. Só começamos a exportar quando o Sr. Lacey nos encomen-
dou trabalho. Os trabalhos que ele comprava eram trabalhos em cristal como jar-
ras, pratos e canecas, moldes para brinquedos, entre outras coisas. Ele comprava 
os moldes e depois vendia-os para todo o mundo.

Fazíamos moldes de injecção, mas no início fizemos moldes de baquelite para 
a Baquelite Liz. 

Os nossos primeiros moldes foram feitos para as empresas Pátria e para a Hér-
cules. Chegamos também a fazer moldes de sopro para garrafas de plástico.

Depois o Sr. Lacey e o Sr. Stephan foram durante muitos anos os nossos gran-
des clientes.

O Sr. Stefan começou entretanto a trabalhar com moldes grandes, especial-
mente com a Moldoplástico, que estava muito bem preparada para fazer moldes 
de cadeiras e que tiveram uma grande evolução.

Nós conseguimos crescer e orgulhámo-nos de sempre cumprir com as nossas 
obrigações. A A. Silva Godinho e a Ipláz foram construídas desta forma e temos 
hoje património, mas para o manter é necessário que haja trabalho e que não 
apareçam clientes que não nos paguem.

CENTRO VIDREIRO

MERCADOS
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Hoje em dia verifico que há muitos industriais que já nasceram como sendo 
industriais com o legado dos seus pais, e que gastam o que eles lhes deixaram a 
comprar grandes carros, a fazer grandes férias e nas empresas paga-se quando 
houver dinheiro. Isto é uma das causas da má situação de alguma indústria.

Umas das nossas primeiras máquinas foi uma Bridgeport inglesa, e o nos-
so primeiro torno foi espanhol. Compramos depois tornos italianos.

MÁQUINAS A tecnologia foi evoluindo. Começamos com máquinas manuais. Lembro-me 
que comprámos uma copiadora ao Osório Sottomayor, que nunca chegou a copiar. 
Tínhamos assinado as letras e a máquina nunca chegou a trabalhar. Nunca mais lhe 
comprámos nada. Chegamos a ir a Bilbau aos representantes da Anayac tentar repa-
rar a máquina. Hoje em dia essa marca tem tido mais implementação nas empresas.

Umas das nossas primeiras máquinas foi uma Bridgeport inglesa, e o nosso 
primeiro torno foi espanhol. Compramos depois tornos italianos.

A grande evolução de tudo isto deu-se nos últimos 20 anos, particularmente 
nos últimos 10. O ritmo de crescimento dos moldes, que actualmente estão um 
pouco por baixo, fez com que nós também crescêssemos na parte fabril. Introdu-
zimos robots e evoluímos sempre na medida do possível.

Quando comecei, o Ilídio Godinho era fresador e eu era torneiro. Estávamos 
preparados para cada um fazer o seu trabalho. Depois, veio trabalhar connosco o 
Sr. Armindo, que estava na Moldoplástico, para trabalhar como torneiro, para que 
eu passasse para a bancada. Mais tarde começaram mais três pessoas a trabalhar 
connosco, e viemos ao longo do tempo a formar pessoas, inclusive sapateiros que 
começavam com dificuldade, mas que se adaptavam bem.

As outras empresas, como a Moldoplástico, ou a Simoldes, contrataram pes-
soas que foram formadas pelo Mestre Guilherme na Escola Industrial de Oliveira 
de Azeméis, e que são ou foram os melhores artistas. Há ainda alguns no activo, 
inclusive o Américo, que trabalha na A. S. Godinho e foi dos últimos a ser formado 
pelo mestre Guilherme.

O Mestre Guilherme era mestre na Escola Industrial e tinha uma pequena in-
dústria atrás da Igreja para fazer alguns trabalhos que surgiam e ia assim ensinando 
os seus alunos. Posteriormente surgiram outros mestres na Escola Industrial. Actu-
almente existe o Cenfim que também forma bons profissionais.

PRIMEIROS TEMPOS:
FORMAÇÃO

pensou-se em reuniões para criar algumas junções, mas isso revelou-se 
muito difícil já que cada um achava ser maior do que outro e com isso 
não era possível criar acordos. Acabou cada empresa por trabalhar por si. 

Ao longo do tempo nunca houve muita colaboração entre as empresas de 
moldes de Oliveira de Azeméis apesar das relações serem sempre das melhores.

Na altura em que o Sr. Lacey encomendava serviço nesta zona, pensou-se em 
reuniões para criar algumas junções, mas isso revelou-se muito difícil já que cada 
um achava ser maior do que outro e com isso não era possível criar acordos. Aca-
bou cada empresa por trabalhar por si. 

COOPERAÇÃO EMPRESARIAL
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Ainda há dias me emocionei ao ver o Sr. Lúcio Rodrigues e me recordei dos 
tempos em que trabalhei com ele na Aires Roque e outros tempos em que nos en-
contrávamos no estrangeiro em viagens de trabalho. Numa dessas viagens encon-
trámo-nos em Itália onde fomos comprar brinquedos para fazermos e acordamos 
quais os brinquedos que cada um iria fazer para evitar peças repetidas. Aprendi 
muito com ele.

Como se pode ver num dos jornais da altura, o Correio de Azeméis, foram fun-
dadas muitas empresas. É o caso da Pinhos e Ribeiro, que entretanto terminou. O 
Lenine, uma das melhores empresas de moldes, entretanto foi para o Brasil. 

Por volta de 1950, quando eu fui trabalhar para o Aires Roque, uma empresa 
pequena com cerca de 15 pessoas, ele tinha dos melhores artistas da altura que 
acabaram por sair para montar o seu próprio negócio, o Aires Roque já estava na 
Marinha Grande porque tinha dado a sua parte da empresa ao irmão e ao António. 
Nessa altura a empresa fazia moldes para vidro para as gaivotas de Lisboa e mol-
des para sabonetes.

O Aires Roque e o Aníbal Abrantes antes de formarem a empresa trabalhavam 
no Centro Vidreiro, quando o Aníbal era jogador de futebol do S.C. Bustelo. Nessa 
altura decidiram contratar o António que era considerado o melhor torneiro da 
Europa.

LÚCIO RODRIGUES

OUTRAS EMPRESAS DA 
REGIÃO

AIRES ROQUE

Numa dessas viagens encontrámo-nos em Itália onde fomos comprar 
brinquedos para fazermos e acordamos quais os brinquedos que cada 
um iria fazer para evitar peças repetidas.

Posteriormente, o Aníbal (irmão do Aires Roque) resolveu ir para a marinha 
Grande e por isso ficou cá o António. Na altura dessa divisão, levou um ou dois 
planadores e um torno.

O Aires, que já tinha ido para a Marinha Grande, montou uma empresa de 
vidro em Lisboa e outra empresa de plásticos chamada INA, na Marinha Grande. 
Lembro-me também de ter criado uma empresa de vidro em Lourenço Marques, 
para onde levou colegas meus para trabalharem.

O Aires era uma pessoa muito dinâmica e foi o iniciador de muitas empresas 
que depois entregava ou vendia. Um dos seus filhos, que era engenheiro, tinha 
uma fábrica de moldes e dava-nos trabalho.

Eu conheci o Aníbal como patrão e depois lidei com ele quando eu já estava 
estabelecido no Aníbal H. Abrantes, onde me lembro de comprar guias e casqui-
lhos que eles já tinham feitas em série. 

Foi nessa altura que apareceu o Henrique Neto, provavelmente por ver o nosso 
contacto com esse departamento e nos veio procurar para nos dar trabalho. 

Havia um engenheiro que trabalhava com o Henrique e que era uma pessoa 
extremamente correcta. Uma altura, ao desbastar uma caixa, a máquina desceu e a 
régua que estava regulada para uma determinada altura também desceu, e a caixa 
ficou mais funda. Pensávamos que teríamos de fazer uma caixa nova, mas ele viu o 

ANÍBAL ABRANTES
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erro e apresentou logo uma solução de afundar mais um pouco e depois colocar 
uma chapa temperada, ficando o serviço melhor do que o original.

Quando trabalhei com o Aníbal enquanto patrão, ele já estava na Marinha 
Grande e vinha apenas tratar dos assuntos de sócio. Cumprimentava-nos, tratava 
dos assuntos e saía da fábrica. Quando chegou à conclusão de sair, lembro-me de 
ajudar a carregar as máquinas para levarem para a Marinha Grande.

Eu era jovem, e nessa altura nunca criamos uma grande confiança. Mais tarde, 
quando eu já era industrial, as pessoas disseram-me que ele era um bom patrão,  
mas que não tinha um filho para dar continuidade.

O Sr. António Santos era uma das pessoas mais fortes da Marinha Grande e che-
gámos a dar-lhe orçamentos, embora nunca tenhamos feito nenhum trabalho. Ele 
tinha um cliente inglês, o Sr. Wilson, que lhe encomendou um serviço, mas queria 
que nós o fizéssemos porque dizia que os melhores moldes que tinha, tinham sido 
feitos na A. Silva Godinho. 

O Sr. Santos veio falar connosco e soube que o Sr. Wilson nos tinha pedido o 
trabalho e recusou os nossos moldes porque queria um desconto e dizia que não 
estavam bem feitos. O Sr. Santos ao saber disso já não quis encomendar os moldes 
e também já não o quis como cliente.

Na altura em que criamos a nossa empresa foram criadas várias empresas. A 
Cidacos Moldes entretanto acabou. A Alfamoldes foi criada pelo Sr. Rebelo, que 
entretanto deixou a Alfamolde e criou outra empresa. A Azemoldes foi criada por 
engenheiros da Simoldes. Há também uma nova, a Olesa. E a Mecamoldes (do 
António Rodrigues). A Ancal, uma empresa de plásticos criada por um dos sócios 
da Simoldes, foi anterior à Ipláz.

Da Simoldes saíram pessoas que criaram várias empresas: a Azemoldes, a Me-
camoldes e várias empresas pequenas. 

MARINHA GRANDE

EMPRESAS DE MOLDES NA 
REGIÃO
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A A. Silva Godinho começou em 1964, inicialmente com três sócios e posterior-
mente com mais um sócio. O António Silva veio da ferrugem, da Metaloura, e antes 
disso da empresa de Aires Roque e do António Santos.  Eu, Álvaro Pinho, era con-
tabilista e comercial de uma empresa de materiais de construção. O Ilídio Godinho 
também vinha da ferrugem, da Moldoplástico. Posteriormente juntou-se o José 
Maria Correia Godinho, que era um dos meus patrões na empresa de matérias de 
construção, e que entrou com capital para fortalecer as finanças desta empresa.

A ideia da criação da empresa apareceu do António Silva e do Ilídio da Costa 
Godinho, que pensaram em montar uma pequena oficina de moldes, aproveitan-
do a experiência que ambos tinham no ramo.

Começamos a trabalhar para o mercado nacional, inicialmente com dois fun-
cionários orientados pelos meus sócios António Silva e Ilídio Godinho. Eu era o 
responsável pela contabilidade e pelo departamento comercial, mas na verdade 
quando aqui cheguei nem sabia concretamente o que era um molde. Viajava mui-
to pelo país. A minha primeira aquisição foi um automóvel para me ir encontrar 
com os clientes.

Os clientes das empresas de plástico encomendavam-nos os moldes, e davam 
todas as directivas sobre o molde para posteriormente nós o confeccionarmos. 
Nessa fase ainda não tínhamos condições para fazer o desenvolvimento de produ-
to. Lembro-me que por vezes, os moldes encomendados eram cópias de moldes 
expostos nas feiras internacionais.

Na altura em que começamos actuávamos somente com o mercado nacional. 
Trabalhamos com a Baqueliteliz, o Mota Assis, o Júlio Ferreira (localizada em Parcei-
ros, na parte de Sul de Leiria), a Simala e a CIE ( também de Leiria), que curiosamen-
te foi para quem fizemos o nosso primeiro molde. Não existia muita concorrência 
e as empresas de plásticos precisavam de fornecedores de moldes. Era um cenário 

ORIGENS

Álvaro 
Pinho

PRIMEIROS CLIENTES
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oportuno para a nossa empresa, que se desenvolveu gradualmente e assim entra-
mos no caminho da inovação.

Em 1970 tivemos os primeiros contactos com o Sr. Lacey, da empresa inglesa 
Holloway Plastic Moulds. As encomendas duraram até meados da década de 80. 
Era uma empresa importadora, julgo ter sido a empresa impulsionadora das ex-
portações de moldes em Portugal.

O Sr. Lacey era judeu radicado em Inglaterra, uma pessoa bastante correcta, 
muito bem relacionada, que por vezes trazia com ele alguns clientes ingleses e 
americanos. Recordo-me de um dia na Marinha Grande, da preocupação dele e de 
um amigo americano em reunir fundos para Israel aquando a Guerra dos Seis Dias. 
Entretanto fez sociedade com o Sr. H. Steffen que mais tarde ficou responsável 
pelo negócio, porque o Sr. Lacey já tinha uma certa idade. 

Eles eram sobretudo comerciantes. Trabalhavam para clientes de todo conti-
nente americano. e também com África. Lembro-me de moldes para Marrocos, 
Argélia, Costa do Marfim e Senegal. Encomendava-nos moldes de utilidade do-
méstica, como copos e jarras. Numa 2ª fase passamos também a fazer moldes de 
brinquedos.

Creio que o Sr. Lacey trabalhava com quase todas as empresas de Oliveira de 
Azeméis e também com algumas da Marinha Grande.

Recordo-me que na altura chegamos a tentar trabalhar com o Sr. Tony Jon-
genelen, por intermédio de um encarregado de uma fábrica de plásticos que ele 
tinha em Espinho, mas na verdade nunca concretizamos nenhum negócio.

AGENTES

EXPORTAÇÃO DIRECTA

MARROCOS

Não existia muita concorrência e as empresas de plásticos precisavam de 
fornecedores de moldes. Era um cenário oportuno para a nossa empresa

A partir de 1985 começamos a trabalhar para outros sectores, de maior rele-
vância, e com novas exigências. Iniciamos contactos directos com o cliente final, 
já sem intermediários, começamos a participar em feiras e concretizamos outras 
missões comerciais. Possuíamos já outras condições que nos proporcionavam au-
tonomia para nos promovermos. Acompanhamos as missões do Fundo de Fo-
mento de Exportações.

Abandonamos progressivamente o mercado nacional porque as solicitações 
do mercado internacional aumentaram e eram mais lucrativas. Optamos natural-
mente pela exportação; dava-nos maior garantia financeira e melhores facilidades 
na banca.

Fazíamos qualquer tipo de molde, incluído moldes para insuflação e para com-
pressão.

Entramos no mercado de Marrocos por volta de 1975, através da Holloway Plastic 
Moulds. A nossa empresa tinha por hábito deixar uma etiqueta de chapa com a re-
ferência da nossa empresa em cada molde que fazia. Um cliente, ao ver a origem de 
um molde que lhes foi vendido pela Holloway Plastic Moulds, decidiu, oportunamen-
te, contactar-nos directamente. No entanto achei por bem que deveria informar esta 
ocorrência ao Sr. H. Stephen. Inesperadamente não recebi qualquer resposta da Hollo-
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way Plastic Moulds, pelo que deduzi que eles não acharam este assunto relevante. 
Viajei até Casablanca para iniciar o negócio, mantivemos boas relações até hoje, 

e continuamos a ser bons clientes e amigos. Entretanto, começamos também a 
ter relações comerciais com familiares desta empresa e nos dias de hoje temos 
bastantes clientes que não têm qualquer relação com aquela empresa. Trata-se 
de uma empresa de injecção de plásticos, que hoje é certamente uma das mais 
importantes de Casablanca. A indústria de plásticos estava nessa altura nas mão 
de uma família. Ainda hoje são clientes e amigos.

Provavelmente, houve momentos, em que a percentagem das nossas exporta-
ções para Marrocos era de 60%. Vendíamos maioritariamente moldes de utilidades 
domésticas, apesar de eles agora começarem a ter boas estruturas para a produ-
ção de embalagens (inclusive de paredes finas).

Recordo-me que na altura a empresa Pinho & Ribeiro também fazia negócios 
com empresas marroquinas. Recentemente existe uma empresa em Fajões, de S. 
João da Madeira, que se chama Codil, e que também exporta para Marrocos. No 
entanto durante alguns anos fomos os maiores exportadores portugueses de mol-
des para Marrocos.

Estamos implantados no Brasil há 30 anos. Um dia, por volta de 1975, surgiu 
um brasileiro no meu escritório. Chamava-se Sequeira, mostrou-me um saco com 
os carrinhos Volkswagen, e outros carrinhos de brincar, e pediu-me para fazer os 
respectivos moldes. Pediu-me para fazer o orçamento durante a manhã, e ele pas-
saria durante tarde para discutirmos os preços. Apresentei-lhe o orçamento, ele 
aceitou os preços e prontamente fez o primeiro pagamento. Expliquei-lhe que 
estava bastante surpreendido com a confiança que ele teve ao fechar rapidamen-
te o negócio sem ter conhecimento prévio da empresa. Ele respondeu-me que 
enquanto nós estávamos a orçamentar ele tinha andado a procurar informações 
sobre a empresa. Como as informações foram as melhores, não tinha qualquer 
hesitação em deixar o dinheiro pois tinha garantias que nós faríamos os moldes! 
Ainda hoje nos relacionamos, sempre que vou ao Brasil encontro-me com ele.

BRASIL

Abandonamos progressivamente o mercado nacional porque as 
solicitações do mercado internacional aumentaram e eram mais 
lucrativas. Optamos naturalmente pela exportação; dava-nos maior 
garantia financeira e melhores facilidades na banca.

Provavelmente, houve momentos, em que a percentagem das nossas 
exportações para Marrocos era de 60%.

E assim começamos a exportar para o Brasil. Primeiro para esta fábrica de plás-
ticos do Sr. Sequeira, depois, espontaneamente, apareceram mais empresas brasi-
leiras, também de brinquedos, que perceberam que eles faziam os moldes aqui. 
Os anos de maior fluxo de exportações para o Brasil foram durante 1995 a 2000. 
Neste momento temos lá uma delegação comercial.

Também temos boas exportações com os EUA - provavelmente na média será 
o país com maior volume de negócios. 
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O Sr. Mateiro foi uma pessoa bastante importante para o desenvolvimento da 
indústria de moldes e para a indústria vidreira em Oliveira de Azeméis. Somos eter-
namente gratos ao Sr. Mateiro. Era um senhor extraordinário e nunca nos negou 
apoio. Foi o Sr. Mateiro que nos cedeu parte desta fábrica, para a formação inicial 
da A. Silva Godinho, sem nos cobrar no início absolutamente nada de renda!

O Sr. Mateiro tinha uma fortuna colossal e gastou-a para pagar os salários dos 
funcionários. Lembro-me de o ver, todos os dias, a ir trabalhar num carro modesto 
para a empresa, às 8 horas da manhã. Julgo que já devia ter uns 80 anos. Acho que 
isso demonstra a nobreza do senhor. Eu tinha muita admiração pelo Sr. Mateiro.

RECRUTAMENTO DE 
PESSOAL

CENTRO VIDREIRO

Apresentei-lhe o orçamento, ele aceitou os preços e prontamente fez o 
primeiro pagamento

No início o recrutamento de pessoal era peculiar: contratávamos pessoas de 
origens diversas, por vezes da lavoura ou da indústria de calçados. A Escola In-
dustrial de Oliveira de Azeméis era bastante boa, mas não era acessível a todos. 
A situação alterou-se quando abriu o Cenfim, e começamos a ter mão-de-obra 
qualificada. 

Durante o 25 de Abril tínhamos por volta de 30 pessoas a trabalhar na em-
presa. Actualmente temos 100 funcionários, a empresa está numa boa situação 
financeira, temos excelentes relações com os nossos parceiros e com os nossos 
funcionários, somos uma empresa bastante respeitada.
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Nasci em 1926. Comecei a trabalhar como ajudante de pedreiro com 9 anos, 
ainda durante dois anos na Escola Industrial à noite. O meu pai trabalhava no Cen-
tro Vidreiro, mas um dia teve um acidente de trabalho, e ficou hospitalizado em 
Lisboa durante seis meses. O Sr. Mateiro, patrão do meu pai, chamou-me para eu ir 
para lá trabalhar, pois eu era o irmão mais velho de um grupo de cinco raparigas. 

Aos 14 anos, no início dos anos 40, fui trabalhar para o Centro Vidreiro, nas 
prensas de vidro. Lembro-me que na altura pedi ao Sr. Mateiro para me dar os 
turnos de dia para eu poder continuar a fazer a Escola Industrial.

Mas deu-me o horário de quatro turnos, apesar de na altura ter acenado com a 
cabeça a confirmar o pedido, e por isso deixei a escola industrial e comecei como 
vidreiro nas prensas, na produção de copos, bandejas e pratos. Trabalhei lá até aos 
28 anos, pelo meio fiz a tropa na Figueira da Foz - pesava 55 kg e fui para o Regi-
mento de Artilharia Pesada 3. Saí em 1947.

Entretanto o Sr. Mateiro fez um concurso para duas vagas de serralharia, mas 
o malfadado concurso calhou num dia de feira em Vale de Cambra. Ora eu não 
faltava às feiras! Nesse dia eu já tinha combinado a troca de turnos para conse-
guir ir à feira. Começava a trabalhar às 6 horas da tarde, dirigi-me pela manhã 
cedo ao Sr. Mateiro, de bicicleta, para lhe explicar a situação. Disse-lhe que não 
podia ir ao concurso ao final da tarde pois o meu turno era agora o das 6 horas 
da tarde, mas o Sr. Mateiro “trocou-me as voltas”! Não pude ir à feira e tive mesmo 
de ir ao concurso, e assim passei para serralheiro no Centro Vulcano! Eu e o Sr. 
Lúcio, que era meu colega de bancada. Dos quarenta e dois candidatos fomos  
aprovados dois.

Fazia-se muita coisa no Centro Vulcano, desde serralharia civil a válvulas para o 
saneamento, e já tinha fundição. Até se faziam moldes para plásticos (mas pouco)! 
Aparentemente saí do “inferno” do Centro Vidreiro para o “paraíso” do Centro Vul-
cano! Fui para lá para aprender, até porque as condições monetárias eram piores. 

CENTRO VIDREIRO E CENTRO 
VULCANO

Joaquim 
Landeau
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Passei um ano a aprender tudo. Aplicava-me bastante, de tal modo, que passado 
um ano fui promovido a encarregado.

Por volta de 1975, já a Moldoplástico estava bem estabelecida, o Sr. Mateiro 
convidou-me para uma reunião política. Foi nesse momento que eu tive a opor-
tunidade de olhar o Sr. Mateiro de cima para baixo. Disse-lhe algumas coisas que 
eu sentia em relação a ele. No final ele disse-me: “nunca me perdoaste!”. Mas eu 
tinha razão para isso.

Trabalhava no Centro Vulcano de dia e à noite trabalhava com o Sr. Lúcio, numa 
bancada com dois tornos que ele tinha para fazer biscates. Fazíamos espingardas 
de 9 mm e formas para doces. Por vezes dizíamos um ao outro que um dia iríamos 
montar um “chafarica” e que iríamos trabalhar por conta própria.

Entretanto o Sr. Lúcio adoeceu e foi restabelecer-se para Vieira de Leiria, a sua 
terra natal. Mais tarde chegou a ir trabalhar para a empresa Aníbal Abrantes na 
Marinha Grande. O Lúcio tinha vindo para Oliveira de Azeméis para trabalhar numa 
oficina de moldes do irmão. O irmão (o Elisio) depois teve uma doença muito com-
plicada e acabou por morrer.

ESPINGARDAS E FORMAS 
PARA DOCES

ANÍBAL ABRANTES

CONSTITUIÇÃO DA 
MOLDOPLÁSTICO

saí do “inferno” do Centro Vidreiro para o “paraíso” do Centro Vulcano!
 
Eu continuei como encarregado no Centro Vulcano. Ao fim de um ano desen-

volvemos um molde para uma tampa em plástico de uma jarra de vidro com rosca, 
para o cliente Papa-Léguas, uma empresa de Viana do Castelo, da qual a empresa 
Aníbal Abrantes era fornecedora. O Sr. Aníbal Abrantes, ao ver aquele molde, disse 
que quem fosse capaz de desenvolver aquele molde já não era burro de todo! 
Um dia no regresso a casa, de bicicleta, vejo o senhor na rua a acenar-me. Fiquei 
bastante admirado quando ele se apresentou, conhecia-o de nome, ouvia-se falar 
muito sobre ele, e para mim aquele senhor era um tipo de deus! Propôs-me, sem 
rodeios, para eu ir trabalhar com ele, sugeriu-me que ficaria a ganhar o mesmo que 
o Sr. Lúcio (que já lá estava), mas com perspectivas de ser aumentado mediante a 
qualidade do meu trabalho. A proposta era tão tentadora que ficaria a ganhar sete 
vezes mais do que eu ganhava! 

Só tinha um senão, naquela altura eu tinha um negócio de venda a crédito 
de guarda-chuvas. Se fosse directamente para a Marinha Grande ficaria com uma 
dívida na terra, o que não era nada do meu agrado. O Sr. Aníbal respondeu que 
isso não era problema, e ofereceu-se para me pagar a dívida, porque com o meu 
trabalho no Aníbal Abrantes rapidamente teria a dívida saldada. 

O negócio dos guarda-chuvas consistia na venda a prestações de guarda-chu-
vas, que comprava na loja do Garcia por 50$00 e vendia por 55$00, com prestações 
de 2$50 por semana, mais 5$00 no fim. 

No fim de semana andava pelas terras do concelho a vender e a receber. Du-
rante a semana fazia biscates à noite em casa do Lúcio. Lembro-me que ganhava 
na altura 127$90 por semana (no Centro Vidreiro).

Lembrei-me do que eu e o Sr. Lúcio tínhamos combinado, e achei por bem in-
formá-lo do acontecido. Ele ficou bastante contente e disse-me que quatro olhos 
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aprenderiam mais do que só dois. Ficaria a ser uma espécie de estágio de aprendi-
zagem para o nosso futuro negócio. Passado pouco tempo de lhe ligar ele ligou-
me. Tinha mudado de ideia! Afinal era ele é que regressava e iríamos mesmo abrir 
o nosso próprio negócio. Finalmente seríamos sócios.

Liguei ao Sr. Aníbal Abrantes para lhe explicar que afinal eu e o Sr. Lúcio tínha-
mos optado por montar negócio próprio. Ele entendeu, e disse-nos mesmo para 
falarmos com ele se algum dia precisássemos de ajuda. Incentivou-nos bastante 
- dizia que nós éramos bons artistas e que tínhamos um bom futuro. 

Chegamos à conclusão que cada um de nós precisava de 15 contos, para uma 
sociedade de 45 contos. O terceiro sócio foi o cunhado do Sr. Lúcio, o Abílio Tava-
res Valente. Eu só tinha 5 contos mas o meu cunhado emprestou-me 10 contos, 
que lhe paguei o mais rapidamente possível.

Assim formamos a Moldoplástico. Eu e o meu sócio Lúcio éramos os artistas 
de bancada, o Carlos Graça era o torneiro, o António Rodrigues era o aprendiz que 
vinha da lavoura e o Sr. Ernesto, o “Ti Ernesto da Sola”, era o contabilista.

A nossa fábrica era por baixo de uma loja de cobres à entrada de Oliveira de 
Azeméis. Dividíamos o rés-do-chão com um armazém de palha para os animais.

O sócio Sr. Abílio era cunhado do meu sócio Sr. Lúcio. Eles não se davam muito 
bem, por vezes andavam à “porrada”, e eu lá no meio acabava por vezes por levar 

SÓCIO CAPITALISTA

o Sr. Aníbal Abrantes entendeu, e disse-nos mesmo para falarmos com ele 
se algum dia precisássemos de ajuda. Incentivou-nos bastante - dizia que 
nós éramos bons artistas e que tínhamos um bom futuro.
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dos dois! Ao final de um ano o Sr. Abílio deixou de ser sócio. No dia em que fomos 
ao cartório notarial para ele deixar de ser sócio da Moldoplástico, o Sr. Abílio já vi-
nha “bem bebido” e tornou-se mais uma vez agressivo. Quando lhe entregámos o 
saco com o dinheiro da parte dele, ele começou a atirar o saco para o ar e berrava 
a dizer que o dinheiro já lá estava com ele! O Lúcio não gostou e começaram mais 
uma vez à “porrada”, desta vez dentro do cartório! Como de costume, eu estava no 
meio a apartar, e acabava por ser quem levava mais.

Depois conseguimos outro sócio. O Manuel Carreira era lavrador, e era avô do 
nosso aprendiz António Rodrigues (e pai do Carlos Carreira). O António via as di-
ficuldades que passávamos e contava ao avô, e por vezes pedia-lhe mesmo para 
nos emprestar dinheiro. Um dia o avô disse ao António que se nós precisássemos 
ele prontificava-se a pagar a parte que estava em falta do nosso anterior sócio (o 
Sr. Abílio), e foi assim que entrou como sócio para a Moldoplástico.

Um dia eu e o Lúcio queríamos investir na empresa, queríamos comprar mais 
uma máquina (uma fresadora) mas o Sr. Manuel Carreira não concordou, pois pre-
feria distribuir pelos sócios o dinheiro que íamos gastar na máquina. Nós quería-

PRIMEIROS CLIENTES: 
MERCADO INTERNO

A nossa fábrica era por baixo de uma loja de cobres à entrada de Oliveira 
de Azeméis. Dividíamos o rés-do-chão com um armazém de palha para 
os animais.

mos mesmo comprar a máquina e acabamos por a comprar. O Sr. Manuel Carreira 
discordou e saiu de sócio. Ficou nosso sócio somente durante um ano.

Depois fomos ao Banco Pinto Sotto Mayor, que era o único banco nesta zona, 
e onde já tínhamos crédito. A partir de 1958 ficámos só nós os dois como sócios, 
eu e o Sr. Lúcio. 

Começamos a crescer rapidamente. Alguns dos nossos antigos colegas do 
Centro Vidreiro pediram para vir trabalhar connosco. Nessa época a indústria prin-
cipal da zona era a indústria vidreira, para além da indústria do calçado e da cons-
trução civil. Os aprendizes eram oriundos de diferentes áreas. Era preciso ensinar a 
arte, e conseguimos bons fresadores e pantagrofistas, que depois de aprenderem 
ensinavam os mais novatos. Depois os mais habilidosos acabavam também por 
sair para abrirem os seus próprios negócios. Um dia, mais tarde, saíram nove de 
uma vez, julgo que foram para os EUA. 

Começamos inicialmente pelo mercado interno. Os nossos primeiros clientes 
foram Manuel Sá Alves & Filhos (uma fábrica de plásticos em Espinho, para quem 
fazíamos moldes de injecção de brinquedos e utilidades, tais como bacias, baldes e 
alguidares) e a Leonpetit (que era também uma fábrica de plásticos em Espinho).

A fábrica de plásticos Nedina (em Avelãs de Caminho) foi um cliente que nos  
ajudou bastante.  Quando nos faltava dinheiro, prontamente passavam uma letra 
e pagavam adiantado. 

Assim como o nosso principal fornecedor de aços (F. Ramada), que nos facilita-
va os prazos de pagamento. Antes de nos enviar a factura perguntava sempre qual 
era a melhor altura para nós pagarmos a factura. Ficamos-lhes muito gratos! 

Depois conseguimos clientes em Leiria: o Vasco Leitão Rito, da Plásticos S. An-

RECRUTAMENTO
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tónio, o Júlio Ferreira e a Baquelite Liz foram aí os nossos principais clientes.
Um dia íamos de autocarro para Leiria entregar um molde. Transportava-se o 

molde no estrado do autocarro, mas numa manobra mais apertada do autocarro 
o molde fugiu e rebentou com a porta do autocarro. O molde saiu porta fora do 
autocarro! Os passageiros ficaram muito admirados com o peso do molde, quan-
do tentaram ajudar a levantar o molde.

Começamos a exportar inicialmente para Inglaterra, no início dos anos 60. O 
cliente enviava-nos umas amostras e depois pedia ligeiras alterações. Por vezes 
até desconhecíamos a finalidade do molde. Os clientes estrangeiros exigiam mais 
precisão, mas como nunca recusamos um cliente tentamos adaptar-nos às suas 
novas exigências.

Não me recordo bem qual foi o primeiro cliente estrangeiro. Lembro-me que 
o Sr. Parmett foi um cliente da altura. Ele era um agente que representava a Matell. 
O Sr. Parmett preferia contratar empresas de Oliveira de Azeméis porque sabia que 
a Hasbro estava bem instalada na Marinha Grande, e assim evitava a possibilidade 
de a Hasbro fazer cópias dos modelos da Matell.

Sei que nem o Sr. Tony Jongenelen nem o Sr. Lacey foram nossos agentes nessa 
altura.  Acho que então nem tínhamos intermediários. O Lacey apareceu mais tar-
de, nos anos 70, juntamente com o Sr. Steffen. Fizemos alguns produtos para eles. 

EXPORTAÇÃO
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Eu e o Daniel Xará, de Bustelo, tratávamos das relações comerciais. O Daniel fa-
lava inglês (ao contrário de mim, que não tinha qualquer conhecimento de línguas 
estrangeiras). Foi o nosso primeiro homem comercial responsável pelas exporta-
ções. Eu era o responsável pela orçamentação. Mais tarde o Daniel foi para os EUA 
juntamente com outros funcionários da Moldoplástico.

O Sr. Lúcio era mais responsável pela direcção da fábrica.

Um dia de chuva, por volta de 1965, estava a conduzir, quando um senhor atra-
vessou a estrada. Mas eu não consegui parar, o carro derrapou e eu atropelei-o. No 
meio da confusão surgiu o filho do senhor, o Manuel Silva, que me disse que era 
desenhador na Oliva. Imediatamente lhe propus uns biscates. 

Foi num momento oportuno, pois estávamos interessados em passar os mol-
des para o papel. Assim o Manuel ficou como nosso desenhador, e foi uma gran-
de ajuda. Passamos para outra fase da vida da empresa, colocamos de parte os 
escantilhões. Digamos que a empresa deixou de ser uma serralharia para passar 
a ser uma fábrica de moldes. A passagem para o papel era uma “exigência” da 
exportação.

Em 1978 contratamos o Silva Lopes, que foi o nosso primeiro engenheiro me-
cânico. Nessa altura já tínhamos uns seis desenhadores. Alguns, tal como o Ma-
nuel, vieram também da Oliva. 

Compramos um pantógrafo Alexander novo e iniciamos a produção de mol-
des para pentes. Fazíamos primeiro um molde em latão dez vezes maior. Tínhamos 
um bom artista para fazer os moldes, era o Marinho. Fomos os primeiros a fazer 

DESENHO DE MOLDES

MÁQUINAS E TECNOLOGIA
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INJECÇÃO DE PLÁSTICOS

moldes de pentes – até aí esses moldes vinham de Inglaterra. Fizemos muitos des-
ses moldes para pentes.

A copiadora BOKO foi bastante importante. Era uma máquina grande, que já 
permitia moldes de grandes dimensões, como foi o caso dos cascos das cadeiras.

Começamos a ter CNC por volta de 1985. Adquirimos uma Zayer. Eram umas 
fresadoras espanholas, programáveis na própria consola.

Começamos a experimentar o CAM em 1987 e compramos o CADKEY nos EUA.

Começamos por comprar máquinas usadas de injecção para ensaiar moldes. 
Depois começamos a dar-lhes mais uso. Nos anos 70, ainda antes do 25 de Abril, 
já lá injectava plásticos, essencialmente carrinhos de linha e cones, para a Coats & 
Clark. 

Inicialmente a Coats & Clark também injectava os moldes para fazer os carri-
nhos, mas por vezes injectavam nos turnos da noite, e as máquinas de injecção 
avariavam facilmente se não fossem bem supervisionadas. Mais tarde optaram por 
abandonar a injecção. Nós negociamos e compramos-lhes as máquinas e conti-
nuamos nós a fornecer as peças. Ainda hoje fazemos peças para a Coats & Clark, 
apesar do volume ser menor. 

Quando surgiu o 25 de Abril já tínhamos mais de cem funcionários. Nessa al-
tura chegamos a sentir um pouco de falta de trabalho - os clientes começaram a 
escassear. Lembro-me que viajei até à Venezuela, fui ter com um cliente e amigo 
nosso, o Francisco Marques Garrido, da Suelatex, e expliquei-lhe que estávamos 
num momento difícil e que precisávamos de encomendas. Encomendaram-nos 

25 DE ABRIL, VENEZUELA
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No meio da confusão surgiu o filho do senhor, o Manuel Silva, que me dis-
se que era desenhador na Oliva. Imediatamente lhe propus uns biscates.

Depois fomos ao Banco Pinto Sotto Mayor, que era o único banco nesta 
zona, e onde já tínhamos crédito. A partir de 1958 ficámos só nós os dois 
como sócios, eu e o Sr. Lúcio.

moldes de “fittings”. Cheguei da Venezuela carregado de encomendas. O Sr. Fran-
cisco Marques Garrido chegou a tentar-me para eu lá ficar, e propôs-se emprestar-
me um armazém. Dizia que lá na Venezuela rapidamente conseguia o dobro do 
dinheiro e com menos trabalho.

NOVAS EMPRESAS

INSTALAÇÕES

MARINHA GRANDE, 
CEFAMOL

No início dos anos 60 mudámos de instalações. Já tínhamos cerca de 20 fun-
cionários, e fomos para um pavilhão junto à estrada em Oliveira de Azeméis.

As instalações actuais começaram a ser feitas em 1972. Em 1974 começamos a 
operar, depois fomos acrescentando estas instalações. 

Tínhamos boas relações com as empresas da Marinha Grande. Lembro-me de 
ligações com a Somema, com a Edilásio e com a Arnaldo Matos. Íamos junto em 
missões do Fundo Fomento de Exportação para os EUA e Canadá. Lembro de divi-
dir um grupo de desenhos entre a Moldoplástico e o Henrique Neto. 

Ficamos um pouco desiludidos com a formação da Cefamol na Marinha Gran-
de, pois achamos que Oliveira de Azeméis tinha ficado esquecida. Chegou-se a 
falar que a sede seria em Coimbra, mas acabou mesmo por ficar na Marinha Gran-
de. Provavelmente não houve a união necessária em Oliveira de Azeméis para que 
isso acontecesse.

Posso nomear algumas empresas que “saíram” ou tiveram origem na Moldo-
plático. Um foi o Sr. António Rodrigues que saiu para fundar a Simoldes, e que foi 
o primeiro aprendiz que aqui tivemos. 

Ainda hoje nos encontramos e por vezes chama-me simpaticamente por patrão!
Outro foi o tio do António Rodrigues, o Carlos Carreira, da Ancal Plásticos. O 

Sr. Álvaro Pinho, da A. Silva Godinho, foi nosso empregado de escritório. Alguns 
funcionários nossos formaram depois a JDD.
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Nota: as difíceis circunstâncias de saúde de Lúcio Rodrigues tornaram a comunica-
ção difícil e apenas o empenho e boa vontade de Luis Pinheiro (seu genro) e de Elsa Ro-
drigues (sua mulher) permitiram a sua descodificação, apesar do manifesto entusiasmo 
e boa vontade do entrevistado. Por razões óbvias apenas se divulga um clip (sem áudio) 
relativo a esta entrevista.

Pouco tempo depois desta entrevista, em 20 de Julho de 2006, Lúcio Rodrigues faleceu.

Nasci em Vieira de Leiria, em Leiria, em 1928.
Em meados dos anos 40, tinha eu 17 anos, vim trabalhar para Oliveira de Aze-

méis, para uma serralharia do meu irmão. Tinha a 4ª classe feita.

Vim trabalhar para a fábrica de moldes de vidros e de plásticos do meu irmão 
mais velho, Elísio Gomes Rodrigues, que tinha a firma Rodrigues, Carvalho & Cª 
Lda. O meu irmão já tinha então estado na Marinha Grande, onde trabalhou para 
várias empresas, incluindo a Aníbal Abrantes, e veio para cá para trabalhar com o 
António Santos, que era sócio do Aníbal Abrantes e com quem trabalhou algum 
tempo (pouco). 

Depois estabeleceu-se sozinho e abriu uma oficina, com um sócio capitalista 
cá de Oliveira de Azeméis, que tinha outros negócios. A firma chegou a ter mais 
de vinte pessoas.

O meu irmão tinha 28 anos, mas morreu e a firma só durou dois anos. Fazia 
também moldes para vidro, para as empresas da Marinha Grande. 

Eu vim para aqui ainda a fábrica estava no seu início Trabalhei lá durante dois 
anos, mas entretanto o meu irmão morreu e a fábrica encerrou.

RODRIGUES, CARVALHO & 
Cª Lda.

Manuel Lúcio
Gomes 
Rodrigues
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Eu fui então trabalhar para o Centro Vulcano, do Sr. Mateiro, como serralheiro, 
para trabalho à mão. Tinha 19 anos. Estive lá quatro anos.

À noite fazia em casa espingardas de 9 mm para vender e ganhar mais algum 
dinheiro. Claro que não era legal. Mas eu era caçador e comprava os canos já feitos 

CENTRO VULCANO

Vim trabalhar para a fábrica de moldes de vidros e de plásticos do meu 
irmão mais velho, Elísio Gomes Rodrigues, que tinha a firma Rodrigues, 
Carvalho & Cª Lda. 
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ANÍBAL H. ABRANTES

MOLDOPLÁSTICO

numa fábrica. Fazia também a parte de madeira. Ainda tenho uma dessas espin-
gardas.

No Centro Vidreiro faziam-se moldes para vidro, mas também alguns moldes 
para plástico.

Mais tarde voltei para a Marinha Grande, depois de me casar pedi trabalho ao 
Aníbal Abrantes e por lá fiquei dois anos. O meu objectivo era aprender a arte para 
me estabelecer depois. 

Aprendi muito, trabalhei com o Costa, e com o Matos, e com o Fernando Vi-
cente (da Somema), que depois foram industriais de moldes. O Henrique Neto era 
desenhador na Aníbal H. Abrantes. A empresa tinha então cerca de 70 a 80 pesso-
as e vivia-se lá um bom ambiente. Lá, trabalhei sempre na bancada e fui ensinado 
pelos mais velhos.

Fazíamos moldes de brinquedos, embalagens, alguns copos (mas pouco), para 
exportação.

Em 1955 voltei para Oliveira de Azeméis, para me estabelecer juntamente com 
o Sr. Joaquim Landeau, como sócio. Formamos a Moldoplástico.

Os nossos primeiros clientes foram a Sá Alves (de Espinho) e uma fábrica de 
plásticos em Guimarães (Xavier & Cª).
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Á noite fazia em casa espingardas de 9 mm para vender e ganhar 
mais algum dinheiro. Claro que não era legal. Ainda tenho uma dessas 
espingardas.

Antes do 25 de Abril exportamos o género de moldes para os Estados Unidos 
e para Inglaterra, em especial através do sr. Lacey. Começamos a fazer desenhos 
com a exportação. Antes de termos um desenhador (o Manuel), mandávamos fa-
zer os desenhos fora, a desenhadores que trabalhavam em casa.

A Metaloura era uma empresa bastante importante nos moldes. Começou de-
pois da Moldoplástico. Não tive muitas relações com a Metaloura. Ficava perto do 
posto da Guarda.

Estive presente nos primeiros Congressos de Moldes. Fui sócio da Cefamol, 
tínhamos boas relações com as empresas da Marinha Grande, mas não tínhamos 
relações comerciais. Cada um trabalhava por si.

METALOURA

CEFAMOL
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Na altura só havia 3 sítios para trabalhar em Oliveira de Azeméis: fabricar cal-
çado em casa, no Centro Vidreiro e na Agricultura. Na década de 50 surgem os 
moldes para plásticos.

Eu fui lavrador e fui sapateiro no tempo em que se faziam os sapatos em casa. 
Os sapateiros iam às fábricas buscar material e faziam os sapatos em casa, numa 
média de 7 ou 8 pares por semana.

Lembro-me dos sapatos (sabrinas), do tipo dos sapatos do tipo ballet, que eram 
pagos a 7$50 o par. Os outros sapatos eram mais caros, na ordem dos 20$00.

Quando acabei o curso fui trabalhar para o Centro Vulcano, que era uma con-
tinuação do Centro Vidreiro. Depois fui para a Oliva e montei uma oficina de ser-
ralharia em Nogueira, com um colega. Três meses depois esse colega quis ficar 
sozinho com a oficina e acabou por ficar.

Foi nessa altura, em 1962 ou 1963, que fui para a Escola Industrial de Espinho 
ensinar serralharia. No ano seguinte abriu a Escola Industrial de S. João da Madeira 
e eu fui para lá.

Eu era amigo pessoal do Belmiro da Costa Neves. Era um senhor de Oliveira 
de Azeméis que tinha o curso industrial. Se hoje ainda fosse vivo teria à volta de 
80 anos. 

Sei que, nos anos 50, o Belmiro da Costa Neves era solteiro quando regressou da 
Marinha Grande e montou a primeira oficina de moldes para plásticos em Oliveira 
de Azeméis, num casinha velha ao lado da Igreja de Oliveira de Azeméis, rua da 
Igreja Matriz. Trabalhavam lá de 2 ou 3 pessoas com um torno, um limador e uma 
máquina de furar. Eram as ferramentas primitivas que haviam naquele tempo. 

Entretanto chegou da Marinha Grande o Sr. Elísio Gomes Rodrigues, que era 
irmão do Sr. Lúcio, da Moldoplástico, também para montar uma fábrica aqui em 
Oliveira de Azeméis.

BELMIRO DA COSTA NEVES E 
ELÍSIO RODRIGUES

António
Castro
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Comecei a trabalhar no Centro Vulcano em 1953, na serralharia de maquinação 
de adufas - era lá que se faziam as peças grandes para as canalizações, mas para 
além disso sei que se começaram também a fabricar moldes de plásticos. 

Trabalhei no Centro Vulcano durante três anos. Depois fui trabalhar para a Oliva 
durante cinco anos. Tomei conhecimento através de uma carta em que se men-
cionava a necessidade de pessoal para a Oliva, e entrei na Oliva após as provas 
de admissão correspondente à função, No início estive lá a trabalhar no fabrico, 
na parte de maquinação, mais tarde foi colocado na montagem e na afinação de 
máquinas de costura. 

Anos depois concorri à Escola Industrial de Espinho, fui aceite e foi dessa forma 
que entrei para o ensino.

Durante o tempo em que trabalhei no Centro Vulcano recordo-me que eu era 
muito novo e os meus colegas eram mais velhos do que eu. Comecei por ganhar 
14 escudos e 40 centavos por dia. Depois, passado pouco tempo, já ganhava 17 es-
cudos e passado um ano fui aumentado para 20 escudos, enquanto que os meus 
colegas foram aumentados para 22 escudos. Fui ter com o Sr. Mateiro e questionei-
lhe qual seria a razão de eu trabalhar o mesmo que os meus colegas e ganhar me-
nos do que eles, ao que ele respondeu que a razão era porque eu era mais novo. 

Entretanto quando tive a possibilidade de ir trabalhar para a Oliva, com o orde-
nado de 24 escudos por dia, dirigi-me de novo ao Sr. Mateiro, para me despedir. Ele 
respondeu-me com a proposta de ficar lá a trabalhar pelos mesmos 24 escudos. 
Disse-lhe que agora já era tarde e que eu iria mesmo para a Oliva em São João da 
Madeira. Recordo-me que ele achou estranho eu optar por ir trabalhar para tão 
longe, visto que o Centro Vulcano era em Oliveira de Azeméis. 

Quando mais tarde sai da Oliva, e me preparava para me candidatar à escola 
industrial, eu fui ter de novo com o Sr. Mateiro, para lá trabalhar. Recordo-me que 

OLIVA

CENTRO VULCANO
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Eu fui lavrador e fui sapateiro no tempo em que se faziam os sapatos em 
casa. Os sapateiros iam às fábricas buscar material e faziam os sapatos 
em casa, numa média de 7 ou 8 pares por semana.
Lembro-me dos sapatos (sabrinas), do tipo dos sapatos do tipo ballet, que 
eram pagos a 7$50 o par. Os outros sapatos eram mais caros, na ordem 
dos 20$00.

MOLDOPLÁSTICO

existia a tradição de quem saísse do Centro Vidreiro nunca mais lá seria aceite, mas 
na verdade o Sr. Mateiro abriu uma excepção. Voltei a trabalhar lá durante 3 meses. 
Lembro-me, no entanto, que víamos o Sr. Mateiro muito raramente. Lembro-me 
que ele não falava com ninguém, apesar de ser uma pessoa acessível.

Na minha primeira fase em que trabalhei no Centro Vulcano acabei por co-
nhecer várias pessoas que mais tarde singraram nos moldes, dos quais menciono 
o Marinho, o Lúcio, o Landeau, o Santos Godinho. Tornei-me amigo pessoal de 
muitos outros: Álvaro Pinho, Mário Rebelo, Armindo Pinho e outros.

SIMOLDES

Entretanto o Landeau e o Lúcio saíram do Centro Vidreiro, arranjaram um 
cunhado do Lúcio como sócio e que emprestou 40 contos, e começaram com 
uma oficina onde hoje é uma casa de bicicletas. Entretanto a oficina estava a de-
senvolver-se bem, mas os dois continuavam a pedir dinheiro ao sócio para investir 
em novas máquinas. O sócio estava muito reticente pois preferia receber os lucros 
que a empresa tinha vindo a fazer, mais do que ter que investir ainda mais para a 
fábrica assim evoluir.  Entretanto surgiu, vindo da Venezuela, o Senhor Carreira a 
quem pediram 100 mil escudos, que se tornou sócio. O seu filho Carlos e o neto 
António Rodrigues viriam mais tarde a formar a Simoldes.  

Sei que, nos anos 50, o Belmiro da Costa Neves era solteiro quando 
regressou da Marinha Grande e montou a primeira oficina de moldes 
para plásticos em Oliveira de Azeméis, num casinha velha ao lado da 
Igreja de Oliveira de Azeméis, rua da Igreja Matriz.

Um dia eles (o Landeau e o Lúcio) foram a uma feira a Itália. Quando chega-
ram tinham saído cinco funcionários da fábrica: sairam o António Rodrigues, o Sr. 
Carlos, o José Maria da Santos Godinho, o Marinho e o Lemos, e assim fundaram a 
Simoldes. Mais tarde o Marinho e o Lemos saíram da Simoldes. Penso que o Mari-
nho ainda chegou a ter uma sociedade, mas mais tarde foi para a Venezuela, e o 
Lemos ficou com a representação de uma firma lisboeta.

Assim restaram o Sr. Carlos, o António Rodrigues e o Santos Godinho que man-
tiveram a Simoldes. O Santos Godinho era o responsável pelos clientes, viajava 
muito pelo país e por Espanha. Um dia ele teve um acidente de automóvel mui-
to complicado e que implicou a morte de uma pessoa, o que o deixou bastante 
abalado. Entretanto o sogro dele regressou da Venezuela e construiu um pavilhão 
Espinheira onde se instalaram.  

Um dia o Santos Godinho confessou-me que iria abandonar a Simoldes pois apesar 
de estar tudo a correr muito bem, ele não aguentava aquela vida. Dizia que o António 
tinha um dinamismo fora de série e que ele não o conseguia acompanhar. Com o di-
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nheiro que recebeu, ele construiu um prédio a seguir à Ford (em Oliveira de Azeméis).
Entretanto a Simoldes continuava a desenvolver-se, e compraram outro ter-

reno (a 40 escudos por m2), para as novas instalações - onde ainda hoje estão 
implantados. Passado alguns anos, eu estava no Furadouro com alguns amigos, 
entre eles o Carlos Carreira, da Simoldes, que tinha comprado ali uma casa e que 
nos convidou para lá ir beber um Alvarinho. 

Contou-nos que tinha vendido a parte dele ao sobrinho. No negócio ficou tam-
bém acordado que em compensação o Carlos ficava com a Ancal, que era a parte 
de injecção de plásticos mas ainda estava hesitante se tinha feito boa escolha. 

Em Fevereiro de 1973 o Sr. Joaquim Santos, encarregado geral da empresa Ta-
piol, saiu da empresa por divergências com proprietário da fábrica, que era seu 
tio. Eu fui da escola industrial, onde ensinava, para a Tapiol, para tomar conta da 
fábrica. A Tapiol fabricava cobres artísticos, louça de alumínio e acessórios para 
candeeiros ou baldes de gelo.

Como professor eu ganhava 4.300$00 e quando fui para a Tapiol fiquei a ga-
nhar 8.000$00. 

Um dia o Santos Godinho confessou-me que iria abandonar a Simoldes 
pois apesar de estar tudo a correr muito bem, ele não aguentava aquela 
vida. Dizia que o António tinha um dinamismo fora de série e que ele não 
o conseguia acompanhar.

Em 7 de Agosto de 1973 o patrão da Tapiol morre e ficou um genro dele com 
a fábrica. Ele ficava em Lisboa e eu ficava na fábrica com 130 pessoas a meu cargo. 
Nessa altura tínhamos 3 encarregados, um de cada sector e tínhamos uma serra-
lharia que estava sob a minha dependência e onde eu desenhava os moldes para 
a fabricação do cobre.

Todos os dias pela manhã, eu passava pela fábrica e falava com os trabalha-
dores. Estávamos na altura do 25 de Abril e uma manhã, ao passar pela fábrica, 
perguntei a um dos operários se estava tudo a correr bem. Ele disse que sim e 
perguntou-me quem é que mandava na fábrica. Olhei para ele e disse-lhe que 
quando o patrão estava na fábrica, mandava ele. Quando não estava, mandava 
eu. Ele perguntou-me então se eu mandava, eu disse que sim e ele respondeu-me 
que eu devia mandar só naquele dia.

Fiquei um pouco abismado mas não reflecti. Pouco depois cheguei junto dele 

TAPIOL
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e perguntei-lhe como era isso. Ele disse-me que era como dizia: eu mandava hoje, 
mas amanhã já não mandava.

Perguntei-lhe então se hoje eu ainda mandava e ele disse que sim. Nesse mo-
mento mandei-o para a rua. Telefonei ao patrão. que veio de imediato para a fá-
brica, reunimos e fizemos uma lista de pessoas que podiam destabilizar a fábrica e 
mandámos cerca de 30 pessoas para a rua. 

Entretanto o patrão passou-me uma procuração para tratar de todos os assun-
tos nos tribunais e nos sindicatos. A certa altura um funcionário do sindicato dos 
metalúrgicos disse-me “eu hei-de te roer todo até aos ossos”. Eu respondi-lhe que 
ele nem nos calcanhares me tocava. 

Chegámos a acordo com as pessoas, mas quatro decidiram ir para tribunal e 
infelizmente saíram de lá prejudicados porque nós mandámos as pessoas para a 
rua com os contractos antigos, em que as mulheres ganhavam 2.200$00 e nós dá-
vamos uma indemnização entre 25 e 28 contos, como estava na lei. Os sindicatos 
exigiam 70 contos e fomos para tribunal, e aí as pessoas receberam apenas 12 ou 13 
contos, porque do valor de iriam receber tinham de deduzir os custos de tribunal 
que eram muito elevados. Uma delas chamou ladrão ao juiz e teve voz de prisão.

Entretanto tudo acalmou e comecei a desentender-me com o patrão. Saí da 
Tapiol e montei uma fábrica com um sócio. Depois entra para sócio um engenhei-
ro que quis mandar só por ser engenheiro. Como não percebia nada daquilo, as 
coisas começaram a correr mal e eu saí

Eu fui da escola industrial onde ensinava para a Tapiol, para tomar 
conta da fábrica. A Tapiol fabricava cobres artísticos, louça de alumínio e 
acessórios para candeeiros ou baldes de gelo.

Era um 12 de Maio, altura da peregrinação a Fátima, e porque nesse 
dia não tivemos aulas, eu e uns colegas decidimos contar os carros que 
passavam na estrada nacional Nº1 entre as 10 e as 12 horas da manhã, 
recordo-me de que passaram 40 carros, movimento extraordinário para a 
época.

Bento Carqueja era de Oliveira de Azeméis. Tem uma estátua no largo da Câ-
mara. Fundou o jornal “Comércio do Porto” e para ter papel para esse jornal fun-
dou a fábrica do papel do Caima, em Palmaz.

Mandou construir uma escola primária e criou uma escola de artes e ofícios. Era 
das poucas escolas industriais do país nessa altura. Deu o nome de “Comércio do 
Porto” à escola industrial. No terceiro ano de aluno foi criado o curso comercial e 
ficou o nome de “Escola Industrial e Comercial de Oliveira de Azeméis”. Enquanto 
fui aluno da escola industrial, era frequentada por cerca de 170 alunos. Daí saíram 
muitas pessoas que foram meus colegas e alguns passaram a empresários.

Na altura falecia a filha do Bento Carqueja, fundador da escola industrial. Era 
um 12 de Maio, altura da peregrinação a Fátima, e porque nesse dia não tivemos 
aulas, eu e uns colegas decidimos contar os carros que passavam na estrada nacio-
nal Nº1 entre as 10 e as 12 horas da manhã, recordo-me de que passaram 40 carros, 
movimento extraordinário para a época. 

António José Soares de Castro
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Nasci em Oliveira de Azeméis, em 1945. Frequentei a Escola Industrial e Comer-
cial de Oliveira de Azeméis até aos 17 anos. Sou oriundo de uma família de agricul-
tores com algumas posses, mas dado que era numerosa, pois tinha mais 9 irmãos, 
aproveitar bem os anos escolares era fundamental e como não fui admitido a exa-
me do 4º ano senti-me na obrigação de me empregar, dado que outro irmão já 
o tinha feito antes. Assim o curso ficou por completar e eu entrei no mundo do 
trabalho. Em minha casa não havia (mesadas), nem por semana nem por mês, mas 
por outro lado existia a ambição natural dos jovens de se tornarem independentes 
economicamente.

Eu tinha um irmão mais novo que já estava inserido no mundo do trabalho 
nos moldes, já tinha trabalhado Belmiro da Costa Neves, e noutra oficina junto do 
Sanatório.

A firma Belmiro da Costa Neves era reconhecida como a escola preparatória 
para quem desejasse seguir os moldes, pois possuía um parque de máquinas ra-
zoável para quem gostasse de se formar rápido e bem. Esta empresa era reconhe-
cida por ter formado muitos e bons profissionais para a área dos moldes. 

Apesar de ter sido uma empresa que viveu sempre com muitas dificuldades 
económicas, e por uma ou duas vezes teve que ultrapassar momentos muito di-
fíceis, a verdade é que esta empresa teve sempre a capacidade de formar jovens 
que se vieram afirmar como bons técnicos no futuro. 

Comecei a trabalhar na empresa nos anos 60, após ela ter falido e o tribunal 
ter-lhe dado uma segunda oportunidade. 

Reiniciada a sua actividade produtiva sem dinheiro, o meu salário teria início 
após entrega dos primeiros moldes, o equivalente a ter ficado sem três meses 
de ordenado. Mas esse assunto já tinha ficado acordado entre nós, pois o Senhor 
Belmiro, tinha-me avisado que se encontrava numa situação difícil e que só me 

BELMIRO DA COSTA NEVES

Joaquim
Jardim
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Assim o curso ficou por completar e eu entrei no mundo do trabalho. Em 
minha casa não havia (mesadas), nem por semana nem por mês, mas 
por outro lado existia a ambição natural dos jovens de se tornarem inde-
pendentes economicamente.

poderia pagar após receber dos clientes. A verdade é que a Belmiro da Costa Ne-
ves rapidamente se tornou a erguer, de tal forma que admitiu mais uns quantos 
jovens que ali se formaram.  

Faziam-se moldes para injecção plásticos, de sopro, borracha e para baquelite, 
(moldes de compressão). O parque de máquinas: três limadores, três tornos, uma 
fresadora universal, um pantógrafo tridimensional e uma furadora de médio porte. 

Gostaria de mencionar que o Sr. Belmiro foi o meu primeiro patrão, foi a primei-
ra pessoa que me acolheu, e que me acolheu bem. Tinha uma excelente capacida-
de de trabalho. Recordo que ele não precisava de um estirador para desenhar um 
projecto de molde. Facilmente a desenhava num bloco qualquer, através das suas 
linhas firmes e concisas. 

Era assim também no trabalho do dia a dia, uma pessoa clara e exacta, que 
facilmente se fazia entender. Recordo também a excelente qualidade que ele tinha 
como formador. Nunca mais na minha vida encontrei uma pessoa com tal clarivi-
dência. O Sr. Belmiro tinha a particularidade de ser um homem feliz mesmo que 
só tivesse dinheiro para viver um dia, de cada dia. Os últimos anos, sempre de boa 
memória foram vividos numa pequena pensão ao lado da Igreja e mais tarde no 
lar para idosos (Santa Casa da Misericórdia de Oliveira de Azeméis).

Recordo-me das empresas Sá Alves (de Espinho), a Pátria e a Xavi (de Guima-
rães), da Plásticos Santo António e outros da Marinha Grande, empresas de plásti-
cos clientes da firma Belmiro da Costa Neves.

Em Guimarães conheci o Escultor, em moldes (filho do António Diabo). Foi o 
artista de bancada mais perfeito nos trabalhos que executava que eu conheci. Era 
um gravador escultor de pormenores altamente personalizados.

Penso que a Empresa Belmiro da Costa Neves terá sido criada em meados do 
anos 50 e um pouco antes do 25 de Abril de 1974 terá sido vendida ao Belarmino 
por quatro mil contos, apesar do Belmiro só ter recebido parte desse dinheiro. 

Trabalhei lá 3 anos, entre o 1962 e 1965. Já então havia a Moldoplástico, Si-
moldes, Pinhos & Ribeiros, Metaloura e A. Silva Godinho.  A Metaloura pertencia 
ao Sr. António Loura. Os financiadores tinham talhos e apoiaram-se nos jovens 
que frequentaram Escola Industrial. Esta firma mais tarde deslocou-se para Vale de 
Cambra e passou a designar-se como SITAP.

Enquanto aluno da Escola Industrial e Comercial de Oliveira de Azeméis visitei as 
oficinas onde se começavam a produzir os primeiros moldes, e tidas como firmas de 
muito futuro já para o mercado de trabalho, que ganharam fama de estar a ganhar 
muito dinheiro. Quando me integrei na firma Belmiro da Costa Neves reconhecia 
que a parte mais difícil a superar era a parte económica, já que a firma tinha um razo-
ável parque de máquinas, que diga-se, já estavam a ficar um pouco ultrapassadas.

A firma era constituída por jovens que mais tarde, saíram para empresas com me-
lhores salários e futuro de melhores regalias e estabilidade social garantidas. Ao aper-

MUDANÇA DE EMPREGO
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ceber-me que as outras empresas estavam a evoluir e a investirem em novos e mo-
dernos equipamentos, comecei a não me sentir bem na Belmiro da Costa Neves, tanto 
mais que despertava para um mundo do trabalho diferente daquele que ali vivia.  

O meu irmão Agostinho trabalhou na firma do Belmiro da Costa Neves até a 
falência em 1961. Os meus irmãos, o Júlio e o Ilídio, começaram no Belmiro em 
1963 e 1964, o António Manuel (sobrinho) em 1965.

Nesta altura ele, dava-me conta da evolução das tecnologias que existiam nas 
empresas onde trabalhava, assim como das demais concorrentes: Simoldes, Mol-
doplástico e Pinhos & Ribeiros.

Um factor importante para eu pensar em sair esteve no facto do ambiente 
se ter degradado entre os trabalhadores. Ficávamos por vezes entregues a nós 
próprios, isto na ausência do Patrão. Não havia encarregado responsável, antes 
pelo contrário tínhamos quem demasiado brincasse. Na altura falei com o Senhor 
Belmiro contei-lhe o que se passava na sua ausência, o que me não agradava e das 
minhas ambições. Perante certa falta de coragem, procurei trabalho ou fui sonda-
do para ir para o A. Silva Godinho em Abril de 1965.

 

SILVA GODINHO

Recordo também a excelente qualidade que ele tinha como formador. 
Nunca mais na minha vida encontrei uma pessoa com tal clarividência. 
O Sr. Belmiro tinha a particularidade de ser um homem feliz mesmo que 
só tivesse dinheiro para viver um dia, de cada dia.

 A. Silva Godinho, tinha-se formado há poucos meses. Fizeram-me um teste, 
onde eu tinha que fazer uma gravação de um boneco, para um trabalho que eles 
tinham em carteira. O trabalho nessa altura era feito com muitas dificuldades, mas 
eles gostaram do meu trabalho.

Na modelagem chegava-se a usar o gesso e o enxofre para se criar o modelo 
para o pantógrafo, que por sua vez, quando se trabalhava com o aço, as partículas 
de aço quentes que iam sendo cortadas da peça a gravar derretiam o enxofre (mo-
delo) criando gases e por sua vez deformando a leitura do apalpador (acessório de 
leitura do pantógrafo ou copiadora).

 Na A. Silva Godinho tentei sempre executar o meu trabalho da melhor forma e 
era respeitado como exemplo de trabalhador. Ao fim de alguns meses deram-me 
uma máquina nova, tinha um salário que era do meu agrado e eu sentia-me bem.

Perante a necessidade da firma produzir desenho de molde de certo produto 
(suporte de escovas de dentes c/copo) eu prontifiquei-me de realizar os mesmos 
sem perda de horas do horário de trabalho, para isso sacrifiquei o Sábado de tarde 
e o Domingo. O material de desenho, até o esquadro T, foi o meu usado na Escola 
Industrial.

O desenho foi aprovado pelo cliente americano. Ainda hoje eu vejo claro a 
folha do papel cavalinho e seu desenho feito somente a lápis de pau.

 O A. Silva Godinho começou sem desenhador, mais tarde dava os desenhos 
a fazer fora e só em 1968 criaram esse lugar em falta. Tudo o que se fazia era de 
cabeça e com simples riscos no papel ou sobre as placas de aço.

DESENHO DE MOLDES
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Chegou então a altura da tropa, aos 22 anos, nessa altura o serviço militar era 
um grande obstáculo. Regressei da tropa após 3 anos de serviço militar obrigató-
rio, 2 dos quais em Moçambique, não tive qualquer problema em integrar-me na 
empresa, que continuava a crescer e que já tinha dado os primeiros passos para a 
exportação .

Naquela altura as empresas eram normalmente constituídas por 4 ou 5 asso-
ciados, sendo um deles o financiador e os outros técnicos ou não. Enquanto eu 
estive no Ultramar um dos sócios (da A. Silva Godinho) não se sentiu confortável 
na empresa e pediu a quota. Saiu da empresa e esperou que eu regressasse, em 
1969, para me fazer uma proposta para nos estabelecermos. 

Pensei na proposta, mas recusei, dizendo-lhe que se algum dia pensasse em 
estabelecer-me então iria ter com ele e seria com ele ou mais ninguém eu me 
associaria. Recusei essa proposta porque os tempos eram difíceis, era casado tinha 
filho e não quis trocar um trabalho certo por uma situação incerta. Penso que tinha 
bases profissionais para me estabelecer.

PROSPECÇÃO NO NORTE DE  
ÁFRICA

ENCARREGADO

TROPA

Fizeram-me um teste, onde eu tinha que fazer uma gravação de um 
boneco, para um trabalho que eles tinham em carteira. O trabalho nessa 
altura era feito com muitas dificuldades, mas eles gostaram do meu 
trabalho.

Regressado do Ultramar fui bem recebido na A. Silva Godinho. Convidaram-
me para ir a Vigo ver uma máquina que eu considerava revolucionária, uma Deckel 
KF12. Era uma máquina que tinha uma estrutura totalmente diferente e uma gran-
de capacidade de cópia em quantidade e em dimensão.

Conhecida que fui o preço da máquina, foi decidido comprar uma mais pe-
quena, a Deckel KF2. Foi a oportunidade para me deslocar a Munich, onde estive 
próximo da fabricação dessas máquinas, e de outras que mais tarde a empresa 
adquiriu.

Eu trabalhava com o António Silva e com o Álvaro Pinho. Quando o António 
Silva adoeceu tive a oportunidade de me proporem para chefiar e dar continui-
dade ao trabalho dele. Inicialmente fiquei numa posição de transição e depois em 
definitivo. Fiquei nessa posição durante 26 anos que foram vividos numa espécie 
de cativeiro….trabalho…trabalho, muito trabalho. Digo, cativeiro porque nestes 
anos eu ainda assim, visitei quase todos os países da Europa e muitos de Àfrica. 
Descobri assim, porque não gosta o pássaro da gaiola.

Como encarregado geral, tive intervenções ao nível humano, perante aciden-
tes de trabalho de que me orgulho: O José Brasileiro, hoje vivo, e quase recuperado 
do braço. O António Amorim (Carregosa), após acidente com uma rebarbadeira, 
ajudei a proteger o seu pulso e demais órgãos - hoje ele ainda é produtivo quase 
a 100%.

Fiz várias viagens em Marrocos, inicialmente ainda pela A. Silva Godinho, com 
o objectivo de criarmos lá uma filial que nos abrisse portas em todo o Norte de 
África. Tive umas aulas de um curso de iniciação ao francês, que era a língua que 
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Mais tarde a A. Silva Godinho convidou-me para voltar, mas recusei. Quando 
saí, a firma A. Silva Godinho era como uma família, mas nessa altura eu já não co-
nhecia essa família e não me sentia à vontade para voltar mesmo que para lugar 
de destaque na empresa.

Em Marrocos, uma empresa de injecção de plásticos de Casablanca que co-
nhecia o meu trabalho convidou-me. Convenceram-me e fui trabalhar para lá. Fui 
para lá para ficar por três anos e acabei por lá estar sete anos a fazer manutenção 
e a fabricar moldes novos de acordo com a capacidade dos equipamentos exis-
tentes na empresa.

O A. Silva Godinho começou sem desenhador, mais tarde dava os 
desenhos a fazer fora e só em 1968 criaram esse lugar em falta. Tudo 
o que se fazia era de cabeça e com simples riscos no papel ou sobre as 
placas de aço.

Cheguei a conhecer o Senegal ao serviço da A. Silva Godinho, porque 
passei lá semanas seguidas. A empresa de Marrocos permitia-me ter uma 
porta aberta para entrar nos mercados da Argélia, da Tunísia, da Líbia e 
todo o mercado Magreb.

Também lá fiz a estandarização dos moldes. Quando se começa a trabalhar 
com moldes, compram-se os moldes onde são mais baratos, quer seja no mer-
cado português, austríaco, tailandês, chinês ou francês. Só que os princípios da 
fabricação do molde em cada país são diferentes a nível de regras ou sistemas. 
Cada um produz o molde como bem entende e por vezes os clientes não estão 
preparados para receber e produzir de imediato com aquele molde. A gravura 
pode ser perfeita mas, por exemplo, o sistema de água, pode não ser o que está 
instalado no cliente. Um molde pode demorar cinco horas ou apenas 5 minutos a 
montar na máquina. 

Fui formador de uma equipa de trabalho que ao fim de sete anos deu conti-
nuidade ao meu trabalho. Quando pedi a resignação do contracto tinha já criado 

precisava de saber, mas tinha também confiança no entendimento com as pesso-
as, nem que fosse pela linguagem gestual. Os clientes diziam que não precisavam 
dos vendedores nas empresas, mas sim dos técnicos, e eu estava lá como técnico 
e eles percebiam-me perfeitamente.

Fiz então um levantamento comercial em Marrocos, e no Senegal (bastante 
limitado). Estive muito tempo em Marrocos e sou ainda capaz de me sentir tão 
marroquino quanto eles.

Cheguei a conhecer o Senegal ao serviço da A. Silva Godinho, porque passei 
lá semanas seguidas. A empresa de Marrocos permitia-me ter uma porta aberta 
para entrar nos mercados da Argélia, da Tunísia, da Líbia e todo o mercado Magreb. 
Entretanto na Argélia dá-se a guerra civil e no Iraque começa também a guerra. 
As condições para negociar nesses países sempre foram difíceis, é preciso muita 
confiança, créditos bancários, etc.

MARROCOS
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as condições necessárias para que eles fossem auto-suficientes. Em Marrocos, na 
Dimaplast, senti-me sempre formador necessário e nunca tirei o lugar a ninguém. 

Na empresa Dimaplást, de Marrocos, e na A. Silva Godinho deixei uma parte da 
minha vida e muitos amigos. Estas empresas continuam com um lugar de respeito 
e gratidão da minha parte pois foram e são exemplos de firmas com GENTE a co-
mandar, o que hoje já não é fácil encontrar.

Do colaborador do passado, um amigo no presente.
Do colega de trabalho, um abraço sempre.

Estatueta criada e realizada 
em pedra ançã, por Joa-
quim da Silva Jardim, pela 
passagem dos 25 anos da 
Empresa A. Silva Godinho & 
C. Lda, e que se encontra no 
interior da empresa.

Na empresa Dimaplást, de Marrocos, e na A. Silva Godinho deixei uma 
parte da minha vida e muitos amigos. Estas empresas continuam com 
um lugar de respeito e gratidão da minha parte

Sobre esta rocha criaram-se moldes,
Moldes feitos de carinhos suor e lágrimas.
Partiam para todo o Mundo,
Qual livro aberto relido eu deixei.
Joaquim da Silva Jardim
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O Centro Vidreiro sempre teve uma secção metalúrgica. Digamos que havia 
duas firmas: uma que era o Centro Vidreiro, correspondente aos vidros, e o Centro 
Vulcano, correspondente aos ferros. O Centro Vulcano não se dedicava a moldes 
para vidro. No entanto era no Centro Vulcano que se fundia o ferro para que poste-
riormente os moldes fossem acabados na parte metalúrgica do Centro Vidreiro. 

Não me recordo de ver no Centro Vulcano torneiros e fresadores que fizessem 
os moldes para vidro. Acredito que tenham lá trabalhado funcionários que mais 
tarde vieram a trabalhar em moldes de plástico, mas a verdade é que no Centro 
Vulcano se faziam essencialmente válvulas para condutas de água ou tampas de 
saneamento, entre muitas outras coisas. 

O Centro Vulcano começou a ser construído por volta de 1950. A sua verdadei-
ra motivação foi a necessidade do Centro Vidreiro em obter os seus moldes para 
vidro e ao mesmo tempo responder às câmaras municipais, fazendo válvulas para 
o saneamento e condutas de água. No Centro Vulcano faziam-se válvulas 100 mm 
de diâmetro, para condutas e canos. Era para isso que existia a fundição de ferro, 
onde havia um alto forno, o vazamento e a moldação, que era feita em molde de 
areia. Trabalhavam aí cerca de 30 pessoas. 

Depois tinha a parte de acabamento das peças, onde havia torno e as fresado-
ras verticais e horizontais, suportada por cerca de 20 funcionários. 

Na verdade a razão da criação do Centro Vulcano foi inicialmente para abaste-
cer os moldes da fábrica dos vidros (o Centro Vidreiro), mas seria inviável (pois os 
vidros não conseguiam por si só sustentar a produção), e dessa forma que se foram 
acrescentando mais tarefas, como as válvulas, para além dos moldes de vidro.

Havia concorrência ao Centro Vulcano na produção de válvulas. Recordo-me 
que existia a Alba, em Albergaria-a-Velha. Existia muita concorrência, simplesmen-
te conquistou-se uma parte do mercado.

Júlio
Ramiro

CENTRO VIDREIRO E CENTRO 
VULCANO

CENTRO VULCANO
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O Centro Vulcano acabou por ser uma espécie de nome de fantasia. Na ver-
dade eram para ser firmas independentes. No entanto os funcionários do Centro 
Vulcano eram tecnicamente funcionários do Centro Vidreiro, e, provavelmente por 
questões burocráticas, ficou sempre associada à secção metalomecânica do Cen-
tro Vidreiro.

Para além do Centro Vulcano, existia também uma serralharia no Centro Vidrei-
ro, que recebia os moldes em bruto e os acabava para o vidro. Essa serralharia tinha 
(no auge) à volta de 30 pessoas, entre torneiros, fresadores e cinzeladores.

Esta secção era mais antiga. Trabalhava-se aí moldes de ferro e moldes de alu-
mínio (ambos fundidos no Centro Vulcano), e trabalhava-se também com moldes 
de aço refractário importado e comprado ao F. Ramada. Esta serralharia era espe-
cializada em moldes para vidro.

Sei que se fabricaram no Centro Vidreiro uns moldes para plásticos, para nosso 
uso, porque o Centro Vidreiro, por volta de 1953, comprou uma máquina impor-
tada de injecção de plástico, onde injectava umas asas e umas tampas para jarros 
de água, uns vedantes em plástico para uns frascos de laboratório (que eram feitos 
na máquina Putting), e outras coisas de plástico que eram adaptáveis e aplicáveis 
aos nossos vidros.

Nós tínhamos um grande fornecedor de tampas em baquelite no Porto, era a 
Alix (de Alexandre Moutinho Russo). No entanto tínhamos também uma produção 
própria de baquelite - era a partir de uma máquina automática de prensagem de 
baquelite. Na realidade era um conjunto de duas máquinas. Uma que a partir do 
pó prensava a pastilha com a quantidade exacta de baquelite para a tampa, e a 

SERRALHARIA DO CENTRO 
VIDREIRO

PLÁSTICOS NO CENTRO 
VIDREIRO
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outra máquina que moldava as próprias tampas, pois a baquelite era aquecida em 
moldes quentes e prensada nessa máquina. 

Julgo que esta produção se iniciou por volta de 1946. Esta produção de baqueli-
te era sempre feita em função dos vidros, pois na verdade só se produziram tampas 
para os nossos frascos de vidro. Estes frascos de vidros tinham vários tamanhos e 
eram vendidos para a indústria farmacêutica. Recordo-me que a fabricação dos fras-
cos grandes era feita em semiautomático, e os frascos pequenos em automático.

Mas nunca fizemos injecção de baquelite, e mais tarde de plástico, para fora. 
Foram sempre para servir as peças de vidro por nós produzidas.

Recordo-me que em 1947 fiz a primeira viagem com o meu pai ao estrangeiro. 
Fomos a Alemanha, onde visitamos a fábrica Walter Putting. Foi aí que vimos a 
funcionar a máquina Putting, que posteriormente compramos. 

Esta máquina foi comprada porque tinha uma característica que nos convinha: 
era uma máquina de sucção e que dava para acoplar ao forno em trabalho manu-
al. Não era portanto uma máquina de gota. Estava instalada no mesmo piso em 
que estavam os operários do semiautomático. Através da Putting conseguíamos 
obter a simbiose entre o trabalho semiautomático e o automático.

O Centro Vulcano começou a ser construído por volta de 1950. A sua 
verdadeira motivação foi a necessidade do Centro Vidreiro em obter 
os seus moldes para vidro e ao mesmo tempo responder às câmaras 
municipais, fazendo válvulas para o saneamento e condutas de água.

PUTTING
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Inicialmente, em Oliveira de Azeméis teve fábricas de vidros localizadas em 
Santiago de Riba-Úl, depois em Bustelo, e mais tarde em Oliveira de Azeméis. Já 
não sei se trabalhando paralelamente ou em tempo diferido.

Posteriormente Oliveira de Azeméis teve duas fábricas de vidro a funcionar ao 
mesmo tempo: uma em Bustelo, e outra em Oliveira de Azeméis. Essas duas fá-
bricas funcionaram durante algum tempo de forma independente, mas ambas 
passaram a ser pertença do Centro Vidreiro. 

Para se ir buscar moldes, teria então que se ir à Marinha Grande. Mas era mais 
fácil, mais rentável e principalmente mais rápido, na altura, fazermos nós os pró-
prios moldes. Foi essa a razão para a secção de moldes do Centro Vidreiro existir 
desde o princípio da empresa.

E para posteriormente ter a fundição, pois Oliveira de Azeméis não era na altu-
ra um centro industrial (era essencialmente agro-pecuária). Estas novas indústrias, 
como a dos tachos e das panelas, artigos para hotelaria, e posteriormente a indús-
tria dos moldes, é bastante mais recente. Naquela época Oliveira de Azeméis em 
termos industriais era somente o Centro Vidreiro.

Na altura a oficina de moldes, e até mesmo todo o Centro Vidreiro, tinha um 
pessoal bastante estável. Havia pouca rotação de pessoal. Era essa a mentalidade 
daquela altura, 

VIAGENS

ORIGEM DO CENTRO 
VIDREIRO E DO CENTRO 

VULCANO

Sei que se fabricaram no Centro Vidreiro uns moldes para plásticos, para 
nosso uso, porque o Centro Vidreiro, por volta de 1953, comprou uma 
máquina importada de injecção de plástico, onde injectava umas asas e 
umas tampas para jarros de água

Em 1926, ou 1929, nasceu o Centro Vidreiro do Norte de Portugal Lda. Mas já 
então existia a Companhia Vidreira do Norte de Portugal. Para uma muita boa do-
cumentação dos factos e datas antes da criação da nova sociedade Centro Vidrei-
ro, e ao controlo da empresa pelo meu pai, há um conjunto de artigos de Aurélio 
Guerra, publicados no Correio de Azeméis.   

O edifício do Centro Vidreiro foi remodelado mais tarde, nos anos 40, pelo meu 
pai. O meu pai entrou para o Centro Vidreiro entre 1929 e 1930. 

O meu pai viajava muito. As comunicações daquele tempo eram muito precá-
rias e ele sentia que se queria resolver alguma coisa. mais valia ir ele próprio do que 
mandar alguém. Por isso viajava com o tempo estritamente necessário, não perdia 
tempo com passeios. 

Aquela viagem à Alemanha marcou-me bastante. Fomos de automóvel, o meu 
pai guiava bastante bem. Viajávamos sempre de automóvel - ele tinha um Ford V8 
coupé. Foi dois anos depois do pós guerra. Lembro-me que num hotel em França 
vi um espelho grande junto a uma parede. Esse espelho estava todo quebrado 
pelas balas de uma rajada de metralhadora. Essa imagem ainda hoje a recordo.

Lembro-me também de ver Colónia toda destruída. Foi bastante chocante 
ver somente uma catedral em pé. A catedral via-se de qualquer ponto da cidade, 
porque naquela cidade só ficou literalmente a catedral em pé. Viam-se imensas 
tendas cedidas pelo o exército americano, onde viviam os alemães. A longo deste 
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anos todos estas imagens ficaram-me sempre marcadas. 
Recordo-me também de outras viagens, incluindo Inglaterra, onde também 

fomos de carro.
O meu pai não falava línguas e essa foi uma das razões pela qual eu viajava 

muito com ele. Desde muito cedo eu falava francês e arranhava o inglês. A minha 
mãe faleceu quando eu tinha 11 anos, de maneira que comecei a viajar com o meu 
pai por essa altura. Era em parte tradutor e ajudante do meu pai. 

Ele tinha um ciclo de amizades bastante grande. Tinha vários amigos com 
quem viajava e esses senhores falavam línguas. Recordo-me do Sr Rudolf Beckert, 
que era descendente de alemães e portanto falava alemão. Nós fabricávamos vi-
dros para a fábrica dele, a Vidrotécnica, que era uma fábrica que fazia garrafas 
termos. Nós fazíamos os interiores em vidro da garrafa. que posteriormente eles 
submetiam ao vácuo e fechavam. O meu pai chegou a ir duas ou três vezes com 
ele à Alemanha. O Sr. Beckert aproveitava, quando ia à Alemanha, para visitar a sua 
família que morava numa localidade junto da Floresta Negra, e fazia também a sua 
viagem comercial/industrial.

O meu pai dava-se muitíssimo bem com todas as empresas europeias de vidro. 
Um dos congressos europeus de vidro à mão foi feito cá em Portugal, em Alco-
baça. Foi recepcionado pelo senhor António Magalhães, que era o director da Cri-
sal. Foi uma recepção absolutamente inesquecível. Esse congresso foi organizado 
pelo meu pai, que era na altura o presidente europeu dos vidreiros manuais.

Eu trabalhei no Centro Vidreiro entre 1969 e 1995, com três anos de ausência 
entre 1979 e 1982. Tinha sediado a minha vida no Brasil, mas regressei quase que 
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por obrigação de “filho único“ de um industrial. Quando o Centro Vidreiro passou 
para Sociedade Anónima eu ainda estava no Brasil. Na altura em que cheguei tinha 
saído alguém da administração, e era necessária mais uma pessoa para completar 
os sete na administração. Fazia o acompanhamento técnico da fábrica. 

Noventa por cento dos produtos do Centro Vidreiro eram cópias, com uma 
ligeira alteração. O meu pai era fiel à teoria válida naquela altura, que era a teoria 
dos japoneses, segundo a qual “copiar bem é melhor que inventar”. 

As cópias eram fruto das viagens ao estrangeiro. O meu pai tinha uma mesa de 
trabalho peculiar. Tinha um pequeno espaço reservado para o papel de “chupa” e o 
restante da mesa estava pejada de várias amostras que ele trazia do estrangeiro. Quan-
do surgia a oportunidade ele escolhia uma amostra para fazer qualquer coisa dela. 

Geralmente ia aos armazéns de Paris, tais como o Printemps e o Quatre Saisons. 
As fábricas naquele tempo já mostravam pouco dos seus produtos. Lembro-me de 
visitarmos uma fábrica em Lille em que nos mostraram a fábrica toda, mas quan-
do chegamos à parte dos fornos deparámos com parte protegidas com tapumes 
para esconder os produtos. No entanto recordo que éramos extremamente bem 
recebidos pelas fábricas.

Devo dizer que conheci dos melhores restaurantes europeus através das nos-
sas visitas a fábricas estrangeiras, mas na verdade era muito difícil passarmos da 
sala de visitas, da sala de direcção ou da sala de reuniões. Raramente estava “aces-
sível” a parte da fabricação. 

No 25 de Abril o Centro Vulcano representava cerca de dez por cento da ac-
tividade do Centro Vidreiro. Aliás foi sempre esta a média aproximada do Centro 
Vulcano no Centro Vidreiro, mesmo contra a corrente dos moldes para plástico. 

Recordo que muita gente chamava a atenção do meu pai, e dizia que ele tinha 
em mãos uma fábrica praticamente feita para poder produzir moldes para plásti-
co. Bastava transformá-la para fabricar moldes para plásticos. Mas o meu pai era 
peremptório nos investimentos no vidro, e tudo o resto seria em função do vidro. 
Entre a década de 50 e 60 toda a gente afirmava que o futuro iria ser de plástico, e 
consequentemente o vidro seria substituído em plástico. Mas a verdade é que os 
melhores anos do Centro Vidreiro foram exactamente os anos 50.

Houve uma ocasião em que o meu pai formou os quadros do Centro Vidreiro. 
Tinha pessoas qualificadas para os seus devidos lugares. Tinha, por exemplo, enge-
nheiros colocados à frente da produção. Mas a minha irreverência fez-me concluir 
que naquela época um engenheiro era um homem de gabinete, e naquela altura 
chegamos à conclusão que pagávamos bons salários a pessoas que pouco faziam. 
Porque na verdade quando um engenheiro chegava ao Centro Vidreiro encontrava 
um novo mundo que ele desconhecia, e, de facto, demorava-se algum tempo até 
se descobrir se o engenheiro era a pessoa indicada para o determinado cargo. 

A indústria de vidro não é de todo a indústria mais fácil para as pessoas se adap-

PRODUTOS DO CENTRO 
VIDREIRO

MOLDES PARA PLÁSTICO

QUADROS E ENGENHEIROS

Naquela época Oliveira de Azeméis em termos industriais era somente o 
Centro Vidreiro.
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tarem. Novos problemas surgem diariamente e precisam de resoluções diferentes. 
Como a fábrica labora 24 horas por dia, os problemas acontecem de dia e de noite. 

Recordo-me que a Barbosa & Almeida andava sempre tecnicamente mais 
avançada em relação aos fornos do que o Centro Vidreiro. Os nossos fornos com-
parativamente seriam “fornos de brincar”, pois eram fornos de 5 a 10 toneladas por 
dia. Eram fornos contínuos e fornos a potes, enquanto que os fornos da Barbosa & 
Almeida eram de 100 ou 200 toneladas, e eram fornos importados e acompanha-
dos pelos técnicos de montagem. 

Quando se acendia um forno era necessário fazer a regulagem das tensões. 
Lembro-me que uma vez surgiram alguns problemas técnicos e vieram dois enge-
nheiros alemães para nos ajudarem a resolver os problemas. Eles trabalharam dia 
e noite, alternando entre eles durante 8 dias. Eu tentava acompanhar tudo o que 
eles faziam e fiquei praticamente sem dormir. Realço que eles não permitiam que 
os operários fizessem o serviço - eram eles que se encarregavam de todas as alte-
rações. Vestiam um fato de amianto e juntos faziam as reparações necessárias. Esta 
atitude era um pouco diferente da dos engenheiros portugueses, que gostavam 
de estar sentados na escrivaninha a fazer estudos. Acho que faltava essa mentali-
dade aos engenheiros portugueses e por isso o meu pai acabou por substituir os 
engenheiros por “práticos”. 

Houve, efectivamente, uma época em que o staff do Centro Vidreiro envolvia 
no mínimo um engenheiro de construção civil, um engenheiro químico e um en-
genheiro mecânico. Recordo-me que mais tarde o engenheiro mecânico, Daniel 
Pinto, foi presidente da Câmara Municipal de São João da Madeira, tendo sido con-
siderado um bom presidente. 

O 25 de Abril teve muitas virtudes, mas, como tudo, também teve a outra face 
que não é tão boa. Uma das piores coisas do 25 de Abril foi o aniquilamento das 

ESCOLAS INDUSTRIAIS
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Escolas Industriais. Oliveira de Azeméis tinha uma das melhores escolas industriais 
e comerciais da época. O Centro Vidreiro viveu em função de alunos que se iam 
buscar aquela escola. Na verdade a cultura que eles traziam das escolas industriais 
dava-lhes capacidades para sustentar tecnicamente o Centro Vidreiro sem qual-
quer problema. 

O Centro Vidreiro fez a primeira redução de funcionários quando a fábrica vi-
dreira de Bustelo fechou. Houve no entanto funcionários da fábrica de Bustelo que 
foram absorvidos pela fábrica da Boémia. 

O Centro Vidreiro atingiu o auge de funcionários no início da década de 50, 
com cerca de 1000 operários. Posteriormente houve uma redução para cerca de 
800 pessoas, que mais tarde, na época de 60, passaram para 600 pessoas, e assim 
ficou estabilizado durante algum tempo. 

Entretanto começou a substituição gradual dos vidreiros manuais que atingi-
ram a reforma pelos Gamin-mecanique, que já era um sistema semiautomático. 

FINANCIAMENTOS

PESSOAL

DIÁRIOS

Noventa por cento dos produtos do Centro Vidreiro eram cópias, com 
uma ligeira alteração. O meu pai era fiel à teoria válida naquela altura, 
que era a teoria dos japoneses, segundo a qual “copiar bem é melhor que 
inventar”. As cópias eram fruto das viagens ao estrangeiro.

Com o 25 de Abril o mercado das colónias foi desaparecendo aos poucos, e, 
consequentemente surge a terceira redução de funcionários. 

Estes dados estão todos acessíveis nos diários do Centro Vidreiro que eram 
lançados anualmente. Nestes diários existem gráficos que demonstram a linha de 
diminuição gradual de mão-de-obra acompanhada no sentido inverso pela linha 
de aumento sistemático de produção. 

Mostra portanto toda a transição progressiva do “completamente manual” 
para o semiautomático, que naturalmente implicou um corte de mão-de-obra. 
Desta forma percebe-se a mudança dos tempos. Relembro que o semiautomático 
surgiu com o Centro Vidreiro já a funcionar.

Não me recordo de o meu pai ter recorrido a financiamentos. O Centro Vidreiro 
sempre foi uma empresa que viveu dos seus próprios fundos, que gerou lucros e 
que tinha um grande património, gerado pelo próprio. 

Foi à custa desse enorme património que o Centro Vidreiro sobreviveu todos 
esses anos em que a Marinha Grande passou a sobreviver à custa dos subsídios. 
Enquanto a Marinha Grande recebia os subsídios, o Centro Vidreiro desfazia-se do 
seu próprio património. No entanto ambos estavam nas mesmas circunstâncias.

Naquele tempo uma boa recomendação profissional de um empregado impli-
cava que esse funcionário tivesse trabalhado bastantes anos na mesma empresa. 
Demonstrava, dessa forma, estabilidade e segurança. Ao contrário de hoje, uma 
pessoa que “pulava” de empresa em empresa, naquela altura não era certamente 
um funcionário “bem visto”. 

EMPREGO, MOBILIDADE E 
FORMAÇÃO
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Não havia muita indústria situada aqui em Oliveira de Azeméis. Quem conse-
guisse um trabalho na indústria procurava manter o seu trabalho nessa mesma fá-
brica. As únicas empresas de vidro a norte do país era o Centro Vidreiro e a Barbosa 
& Almeida, que desenvolviam trabalhos completamente distintos, e também por 
essa razão não existia comutação entre os operários destas duas empresas. O facto 
é que quem aprendesse esta arte do vidro só tinha praticamente um campo de 
trabalho, que era o Centro Vidreiro, pois o outro campo estava situado na Marinha 
Grande, o que implicava deslocações. 

Esta situação também era limitativa para o empregador, neste caso o Centro 
Vidreiro, pois também não tinha outras fábricas do mesmo ramo onde pudesse ir 
buscar novos vidreiros. Por essa razão todos os dias, nos anos 50 e 60, em horário 
laboral, mas após o horário de produção, o Centro Vidreiro tinha sempre cerca de 
30 a 45 minutos em que os aprendizes iam aprender a colher e a trabalhar o vidro. 
Essas “lições” eram dadas pelos oficiais vidreiros. Era dessa forma que assegurá-
vamos mão-de-obra válida na fábrica, pois de outra forma teríamos de ir buscar 
funcionários à Marinha Grande, o que trazia inconvenientes e grandes despesas, 
como, por exemplo, a mudança de moradia.

Tivemos que criar uma barreira e essa barreira acabou por ser o portão. Essa 
barreira separava o pessoal de fora que eram do turno que iria substituir o turno 
do pessoal de dentro. Esta invasão passou-se durante o dia. Recordo que os vidrei-
ros que vinham dos fornos queriam usar as canas com vidro para travar a invasão 
vinda do exterior. Ora era preciso acalmar essas pessoas que estavam no interior 
para evitar conflitos com as pessoas do exterior. A única maneira de acalmar a 

DEPOIS DO 25 DE ABRIL: 
VERÃO QUENTE DE 1975
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situação foi encerrar o portão e afastar o pessoal que se encontrava no interior, de 
maneira a deixar as pessoas do outro lado do portão a falar sozinhas. Foi a única 
solução pois na verdade nunca conseguiríamos persuadir as pessoas do lado de 
fora e por outro lado precisávamos a todo custo de manter a calma nas pessoas 
que se encontravam no interior do edifício.

Não sei quem tomou a iniciativa, mas falava-se da vinda de 40 camionetas 
da Marinha Grande e soube que a grande maioria quando chegou a Oliveira de 
Azeméis deram a volta para regressar para trás. Restaram cerca de duas ou três 
camionetas, que resultaram num total aproximado de 100 pessoas, que chegaram 
de facto ao portão do Centro Vidreiro. 

Na altura também ouvi dizer que havia gente à entrada de Oliveira de Azeméis 
a persuadir as camionetas que chegavam da Marinha Grande. Avisavam as pesso-
as para não subirem até ao Centro Vidreiro, pois haveria lá uma “espera”. Mas não 
posso ter a certeza se esta história é verdadeira, pois eu não estava lá.

O argumento desta movimentação era uma pretensa solidariedade dos funcioná-
rios da Marinha Grande com os funcionários de Oliveira de Azeméis. Supostamente a 
história andava à volta do feriado de 18 de Janeiro, que é um feriado comemorado na 
Marinha Grande, mas sem razão para ser celebrado aqui em Oliveira de Azeméis. Por 
isso mesmo nunca o 18 de Janeiro foi feriado aqui. No entanto dou o devido descon-
to a este acontecimento que era derivado dos exageros da altura em que se vivia.

Recordo que muita gente chamava a atenção do meu pai, e dizia que 
ele tinha em mãos uma fábrica praticamente feita para poder produzir 
moldes para plástico. Bastava transformá-la para fabricar moldes para 
plásticos. Mas o meu pai era peremptório nos investimentos no vidro, e 
tudo o resto seria em função do vidro.

O meu avô paterno era construtor civil, e como construtor civil fazia parte da di-
recção da fábrica que por sinal fabricava para ele. Por várias vicissitudes essa fábrica 
de cerâmica vermelha acabou por vir parar às mãos do meu pai. Antes já lá tinham 
estado dois irmãos do meu pai. Ele deu continuidade à fábrica de cerâmica até 
à altura da venda. O nome da empresa era SIOL, Sociedade Industrial de Ovar, Lda. 

No entanto o meu pai sempre achou que a sua indústria era o vidro. Tudo aqui-
lo que se relacionasse com o vidro tinha o seu apoio e consequentemente tudo 
aquilo que não se relacionasse com o vidro não teria o seu apoio.

Nós tínhamos a impressão que o fundador da casa trabalhava nas Minas e Me-
talurgias do Palhal... Mas uma pessoa que era do tempo dele, e que era director do 
Banco de Inglaterra, no Porto, julgo que se chamava Pilkington, corrigiu-nos: afinal 
tinha sido ele o fundador desta casa. Ele tinha quatro filhos, duas filhas e dois filhos. 
Recordo-me vagamente deles pois eu era muito novo. 

Posteriormente houve um português sediado no Brasil (em São Paulo), o Ga-
briel Gonçalves, que comprou esta casa e fez obras. Dessa forma habitava aqui 
meio ano e o outro meio ano no Brasil.

Mais tarde o meu pai comprou a casa. depois de ter vendido a casa de lá de 
baixo à Câmara Municipal. 

FÁBRICA DE CERÂMICA SIOL 
(OVAR)

CASA DE LA SALETTE
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CASA DE BAIXOAquela casa (a de baixo) tem uma história curiosa. Nela morava um médico 
que naquele tempo andava a cavalo, como todos os médicos daquele tempo 
(anos 30). Havia rumores de que esse médico se zangou com o senhorio, e o mé-
dico para chatear o senhorio guardava durante a noite o cavalo dentro da própria 
casa. Na sala de jantar, para assim estragar o soalho! 

Entretanto ouvia-se na parte de fora da casa o barulho que o cavalo fazia ao 
andar no soalho. Foi dessa maneira que a casa ficou com fama de mal assombrada! 
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O Centro Vidreiro sempre foi uma empresa que viveu dos seus próprios 
fundos, que gerou lucros e que tinha um grande património, gerado pelo 
próprio.

Quando o meu pai veio para cá, andava à procura de uma casa barata para morar. 
Ora como aquela casa estava rotulada de mal assombrada, ninguém a queria com-
prar, e foi dessa forma que o meu pai aproveitou, e comprou a casa. 

Posteriormente a Câmara Municipal comprou a casa. Inicialmente seria para servir 
de extensão ao Hospital, ou mesmo de maternidade. Mas na verdade o primeiro des-
tino que a casa teve foi a primeira instalação da Cerciaz aqui em Oliveira de Azeméis. 
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Versão final reescrita pela própria entrevistada, com base na transcrição inicial da 
gravação vídeo. O texto final foi dactilografado na máquina de escrever que sempre 
usou no Centro Vidreiro e que lhe foi oferecida quando abandonou a empresa.

Nasci em 1930, na casa de minha avó materna. Os seus nove filhos, incluindo 
minha mãe, faleceram num curto espaço de tempo (epidemia).

Órfã, sem outra companhia, foi à minha avó que chamei de mãe e amei como 
tal. Quando completei oito anos, minha avó, com as lágrimas a caírem-lhe, disse-
me “Precisas de uma boa educação e preparação para a vida, que já não te posso 
dar. Amanhã, vou entregar-te nas Freiras”.

Instalações amplas, boas salas, capela e respectivo Capelão. 
Lembro-me (período entre os 8 e os 15 anos) da acentuadíssima carência ali-

mentar e severidade extrema das freiras. Óptima instrução. Prática religiosa assí-
dua, de cujos frutos beneficiei durante toda a vida.

Aos 15 anos, empreguei-me no Centro Vidreiro. O Senhor Mateiro facilitou-me 
o horário, para que eu conseguisse fazer um curso profissional, direccionado à mi-
nha vida futura. Renunciei ao Liceu. Por “brio”, nunca fiquei a “dever” horas de tra-
balho. Trabalhava antes e depois das aulas, sem horas de entrada nem de saída.

Terminado o curso, iniciei o aprofundamento do Francês e Inglês e o estudo do 
Alemão. Seguiu-se Psicologia e vários outros. O meu desejo de saber era ilimitado, 
para ser útil ao Centro Vidreiro, de onde só saí após 50 anos e nove meses de tra-
balho, já com 66 anos de idade. Saí no mesmo dia em que o Senhor Mateiro saiu, 
após a transacção feita com os novos elementos. A minha gratidão para com o Se-
nhor Mateiro não tinha limites. Mesmo assim, pergunto a mim própria se consegui 

Maria
Lealdina

FREIRAS
(OLIVEIRA DE AZEMÉIS)

CENTRO VIDREIRO
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retribuir-lhe, por pouco que fosse, as provas de humanidade que me ajudaram a 
vencer a tristeza das lacunas da minha infância. Deus lhe pague!

Comecei no Centro Vidreiro, como recepcionista. Ao fim de um ano, passei para 
o escritório central, onde de manhã trabalhava na contabilidade. Ali senti que o meu 
curso me auxiliava bastante. Recordo-me também, com grande apreço, da ajuda que 
me dava o meu chefe de contabilidade, o Senhor Carlos Osório. À tarde, trabalhava 
com um jornalista, o Senhor Fernando Azevedo, chefe do sector da correspondência.

Sinto que dei o máximo na minha profissão, que fiz o melhor que pude e sou-
be, por gratidão ao Senhor Mateiro.

Aprendi de tudo naquele escritório. Éramos 13 pessoas que trabalhávamos 
naquele enorme salão, cheio de luz natural, todo amplo, sem divisórias entre os 
diversos sectores.

Na metade da ala da esquerda, era a contabilidade. A outra metade destinava-
se ao sector da correspondência.

Na metade da ala do meio do salão, encontrava-se a tesouraria, cujo chefe era 
o guardião do grande cofre e o responsável pelo “Livro Caixa”. No resto dessa ala, 
funcionava a facturação.

Na ala da direita, estavam os serviços sociais: folhas de férias, de abono de fa-
mília, cadastros de todo o pessoal, etc., etc.  Ao fundo dessa ala, no canto, estava 
o PBX e a telefonista. Entre esta e os serviços sociais, havia dois grandes armários, 
estreitos, encostados à parede, com todo o arquivo do ano corrente, no final do 
qual era levado para a sala do arquivo geral, contígua ao escritório.

Por volta de 1954, depois de eu atingir aquela fonte de conhecimentos, o Senhor 
Mateiro, sem que eu contasse, deu instruções para que eu descesse para os gabinetes 
da então Gerência, pois sentiu que eu já poderia ser útil nas funções de secretária.

Nessa altura, o Centro Vidreiro tinha cerca de 1000 pessoas. Fabricava artigos 
em vidro corrente e meio cristal, para os mercados português e ultramarino, sen-
do este último também muito importante. Eram artigos de ménage (utilidade e 

CARREIRA PROFISSIONAL

SOCIEDADE



139

PRO
TAG

O
N

ISTAS

adorno do lar, em vidro branco ou cores, e até em vidro doublé). Artigos para 
restaurantes, hotéis, bares e cafés. Para conservas de frutas e outras. Para laborató-
rio, farmácia, perfumaria, escritório. Candeeiros de iluminação interior e iluminação 
pública. Faróis para automóveis, etc. etc.

Em 1954, a Sociedade continuava a ser por quotas, pertença do Sr. Mateiro e 
seu cunhado, o Sr. Aurélio Garrido, casado com uma irmã da mãe do Júlio Ramiro 
(filho único do Senhor Mateiro). Era uma sociedade familiar, todos amigos.

Em 1965, o Centro Vidreiro foi transformado em sociedade anónima; entrei 
para a sociedade, (pequeníssima accionista), somente para “fazer número”.

O Centro Vidreiro tinha três fábricas, todas no concelho de Oliveira de Azeméis: 
“A Vidreira”, no Lugar de Bustelo; “A Boémia”, na Rua Francisco Abreu e Sousa; e “A 
La-Salette” (antiga fábrica de botões de vidro), na Rua Domingos José da Costa 
(junto ao Parque de La-Salette). Nos anos 60, esta última foi transformada pelo 
Senhor Mateiro, para fabricação de vidro de cor, para exportação para os Estados 
Unidos.

O Senhor Mateiro ia muitas vezes a Lisboa, a reuniões com entidades oficiais, 
inclusivamente com o Grémio da Indústria Vidreira. Mesmo regressando tarde, não 
deixava de ir inspeccionar as fabricas, antes de entrar em casa.

A empresa tinha representantes ou agentes nas antigas colónias.
Chegamos também a exportar para a Grécia, produtos do ramo farmacêutico, 

mais propriamente tubos em vidro neutro, para ampolas (para injectáveis).

Entre as fabricas “A Boémia” e “A La-Salette”, o Centro Vidreiro possuía uma ola-
ria (cujo edifício ainda se vê, com uma enorme chaminé). Lá se fabricava todo o 
material refractário para os fornos de vidro, com barro importado da Alemanha.

FÁBRICAS E EXPORTAÇÃO

OLARIA
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O Senhor Mateiro tinha predilecção por estes Diários, onde em cada ano fazia 
ressaltar um tema. Começou no ano de 1950 e terminou no ano de 1990. 

Antes do fim de cada ano, escrevia umas palavrinhas em cartão pessoal, que 
juntava ao cartão da empresa, sendo os Diários enviados aos Clientes, alguns for-
necedores, entidades oficiais, aos amigos mais próximos, e entregues em mão aos 
encarregados e pessoal administrativo da empresa.

CASA DE LA-SALETTE

DIÁRIOS
(ESPÉCIE DE AGENDAS)

Antes do fim de cada ano, escrevia umas palavrinhas em cartão 
pessoal, que juntava ao cartão da empresa, sendo os Diários enviados 
aos Clientes, alguns fornecedores, entidades oficiais, aos amigos mais 
próximos, e entregues em mão aos encarregados e pessoal administrativo 
da empresa.

Entrei nesta casa, a 6 de Fevereiro de 1980. Em Janeiro de 1981, o Senhor Matei-
ro teve um problema cardíaco e esteve internado durante 15 dias, no Hospital de 
Aveiro. Na opinião do médico, precisava de mais uns dias, mas ele confidenciou-
me que o Senhor Mateiro estava a dar ordens técnicas ao Administrador, como se 
estivesse a fazê-lo no Centro Vidreiro! Começou por mandar corrigir o sistema do 
ar condicionado, (que fazia muito barulho), explicando em pormenor o processo 
de facilmente se resolver o defeito. Outras “ordens técnicas” se seguiram. Então, 
a opinião do médico foi de que o Senhor Mateiro deveria regressar a casa, onde 
cumpriria as recomendações e tratamentos indicados. Assim foi.

Para o Senhor Mateiro poder sentir que estava a ser controlado pelo médi-
co, foi-lhe imposta a obrigação de ir uma consulta mensal a Aveiro, durante meio 
ano.

Fez uma boa convalescença. Quando o tempo estava razoável, passeava no 
pátio da casa e dava a volta aos quintais, que eram grandes.

De vez em quando, para matar saudades, ia a pé à fábrica (“A Boémia”), acom-
panhado pelo cãozito vadio, sem raça, que o Senhor Mateiro tinha recolhido, e que 
se lhe afeiçoou.

Ao completar o primeiro ano deste “acidente”, os “trabalhadores” mandaram 
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perguntar se o Senhor Mateiro não tomaria a mal que eles se organizassem volun-
tariamente, em dia de descanso, e fossem em peregrinação a Fátima (em autocar-
ros), agradecer a Nossa Senhora pela recuperação do Senhor Mateiro. A iniciativa 
não foi contrariada. Os familiares e outras pessoas alheias ao Centro Vidreiro, jun-
taram-se-nos.

Depois de tudo assente, telefonei ao Senhor Padre Reitor de Fátima (Basílica), 
pedindo licença para que o coro da fábrica cantasse os cânticos da liturgia desse 
dia. Autorizou, visto ser um sábado e haver pouco movimento nessa altura. Um 
dos nossos também se ocupou do órgão pequeno. Foi emocionante.

Na Homilia, na Missa, o Senhor Padre Reitor fez referência ao facto de “estas 
pessoas” virem dar um testemunho raro nos tempos que correm, em que os ope-
rários perseguem os patrões enquanto esta boa gente veio agradecer pelo resta-
belecimento do seu patrão”. E terminou: “Deus e Nª Sr.ª vos abençoe a todos”.

O Senhor Mateiro ainda voltou a liderar o Centro Vidreiro durante mais 19 anos.
Faleceu em 22 de Janeiro de 1999. Tinha nascido em 11 de Março de 1909.

Na minha opinião, a obra social do Centro Vidreiro foi e é a coroa de glória do 
Senhor Mateiro, pois foi nela que manifestou em pleno o seu espírito de solida-
riedade, de humanidade, tanto mais que “os tempos eram muito difíceis” para os 
operários de então. De toda a Obra Social, destaco aqui:

Em 1940, construiu o BAIRRO HABITACIONAL DO CENTRO VIDREIRO cujas ren-
das foram sempre simbólicas. Casas geminadas, de r/c e 1º andar, todas constru-
ídas em pedra, extraída da pedreira local (toda aquela região era pedreira). Dos 
alicerces ao telhado, são em pedra, o que contribui para que, ainda hoje, estejam 
em muito bom estado.

Antes da transacção feita com os “novos donos” do Centro Vidreiro, em Outu-
bro de 1996, o Senhor Mateiro achou interessante que cada morador comprasse 
ao Centro Vidreiro a sua própria casinha. A adesão foi de l00%. O Senhor Mateiro 
estabeleceu preços também simbólicos e foi ele próprio, com cada comprador, 
assinar a escritura no Notário.

Em 1946, o Senhor Mateiro pôs a funcionar, na fábrica “A Vidreira” e na “A Boé-

OBRA SOCIAL 
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mia”, creches/infantários, onde as operárias entregavam os bébés, no momento da 
entrada para o trabalho. Diariamente, em três períodos de meia hora cada, tinham 
licença para deixarem o trabalho e irem dar assistência de aleitação ou outra que 
pretendessem aos seus bébés. Terminado o trabalho, as mães só tinham de pegar 
nas crianças, já devidamente limpas pelas funcionárias que se ocupavam carinho-
samente delas, durante todo o dia. Acrescento que todas as despesas relativas à 
creche, mesmo o tempo em que as mães abandonavam o trabalho para estarem 
com os seus pequeninos, eram de conta do Centro Vidreiro. Foram estas as primei-
ras creches industriais gratuitas no nosso país!

Nos serviços médicos, o Senhor Mateiro facilitou também a vida aos seus ope-
rários. Em 1946, quando comecei a trabalhar no Centro Vidreiro, já os seus consul-
tórios funcionavam com três médicos, (em rotação), mais um enfermeiro e uma 
enfermeira, tudo pago pelo Centro Vidreiro, inclusivamente o tempo que perdía-
mos na consulta.

Também por volta de 1946, pôs a funcionar uma “COLÓNIA BALNEAR”, na 
Praia do Furadouro (Ovar), toda equipada, desde os móveis às louças da cozinha 
e refeitório, às roupas das camas e banho. Dela beneficiaram, durante largos anos, 
as crianças do Centro Vidreiro, as dos Bombeiros de Oliveira de Azeméis e outras 
crianças deste concelho, e ainda de S. Martinho da Gândara, Junqueira, Vale de 
Cambra, Ovar e outras localidades, em turnos de 21 dias completos de 1 de Maio 
a fins de Outubro. No turno do Centro Vidreiro, em tempo de férias, eu também ia 
ajudar a tomar conta de quase 80 crianças.
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Texto final reescrito por Almeida e Sousa (em Maio de 2007), com base na transcri-
ção da entrevista.

Nasci em 1921, mais ou menos quando começou o século XX. Considero que 
o século XX começou concretamente com o tratado de Versailles em 28 de Junho 
de 1919. A partir desta data é que começou o mundo novo. 

Passados quase 20 anos, fui apanhado pela 2ª Guerra Mundial. Na altura estu-
dava na Faculdade de Engenharia (da Universidade do Porto) e foi nesse tempo 
que desenvolvi o meu interesse pelo ramo da metalurgia. Portugal era dito ser um 
país maravilhoso, com homens maravilhosos, tudo era maravilhoso neste país ex-
cepto a economia, que de facto não era nada maravilhosa. Sobretudo a indústria 
estava demasiado atrasada em relação à dos outros países europeus. Havia várias 
razões para esse atraso e uma das razões fundamentais era certamente o facto 
de Portugal não ter passado pela guerra - é verdade que a guerra tem todos os 
inconvenientes, mas também tem algumas vantagens: é um incomparável motor 
de progresso técnico. De qualquer maneira chocava-me muito o nosso atraso no 
ramo da metalurgia. 

Fui um bom estudante, finalizei o curso entre 1943 e 44. Nessa altura o mundo 
estava esmagado pela força da indústria da guerra: a guerra tinha começado a ser 
ganha inicialmente pela indústria alemã, mas depois a indústria americana arrasou 
tudo. De facto a vitória foi conseguida à base da indústria. A indústria metalúrgica 
americana era então uma coisa espantosa: na altura faziam entre 8 a 9 milhões de 
carros, enquanto que a Europa toda junta e numa previsão optimista poderia fazer 
1 milhão de carros.

Quando acabei o curso, interroguei-me: o que pode fazer por Portugal um ho-
mem como eu, com o que sei e na era em que vivo? O que via na minha frente?

A vitória dos Aliados baseou-se em dois vectores capitais: o petróleo e o aço. 

SEGUNDA GRANDE GUERRA

Almeida
e Sousa
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Portugal não estava de todo privilegiado nestes dois vectores. A indústria do aço 
era ausente e na indústria do petróleo havia a Sacor, que estava a começar a fa-
zer de conta que fazia gasolina. A Sacor estava entregue aos romenos, por mercê 
de madame Lupesco. Na altura fiquei indeciso entre o aço ou o petróleo, pois 
também era licenciado em química. Sondei qual destas indústrias seria a indústria 
com mais futuro ou mesmo qual delas seria a mais benéfica para Portugal, porque 
nessa altura éramos todos nacionalistas, era a cultura que nos davam. Cheguei à 
conclusão que no ramo do petróleo iria ter sérias dificuldades, e foi assim que me 
decidi consagrar à indústria do aço. 

Comecei a questionar-me quais eram as razões porque os outros países faziam 
mais e melhor aço do que nós, e qual seria a razão de eles terem enormes side-
rurgias e nós não. Fui procurar essas respostas numa longa viagem pela Europa, 
mesmo a sair da guerra. Parti com o espírito de aprendizagem. Havia muita coisa 
que eu já sabia, porventura até saberia melhor do que eles, mas havia uma coisa 
que eu não conhecia de todo: não conhecia o que era a fome. Por lá comia-se 
pelos tickets (de racionamento), e eu, ao contrário deles, não tinha hipóteses de os 
arranjar no mercado negro. Por outro lado a fome para os europeus, foi uma coi-
sa que foi aparecendo gradualmente, enquanto que para mim foi um verdadeiro 
choque. Valeu-me de muito o que então aprendi.

OS SONHOS DA SIDERURGIA

A vitória dos Aliados baseou-se em dois vectores capitais: o petróleo e o 
aço. Portugal não estava de todo privilegiado nestes dois vectores.

Companhia que se queria semente da grande indústria portuguesa 
de siderurgia, começaria por ser uma unidade produtora de folha de 
Flandres, material que durante a guerra faltara cruelmente em Portugal, 
travando as possibilidades então quase ilimitadas de exportação das 
nossas conservas de peixe.

De regresso, fui convidado para projectar e construir uma fábrica muito gran-
de, com fundição de aço e muitos mais avanços. Infelizmente cedo vi que havia 
muita irrealidade em tudo aquilo e desisti.

A seguir recebi um convite muito diferente: para dirigir a Companhia Portu-
guesa de Siderurgia, grande unidade então a nascer em Gondivai, esta já como 
beneplácito do Estado e com o carinho do Eng. Ferreira Dias, que havia sido Sub-
secretário de Estado do Comércio e Indústria. Companhia que se queria semen-
te da grande indústria portuguesa de siderurgia, começaria por ser uma unidade 
produtora de folha de Flandres, material que durante a guerra faltara cruelmente 
em Portugal, travando as possibilidades então quase ilimitadas de exportação das 
nossas conservas de peixe. Não foi uma unidade bem lançada, terá sido entregue 
a pessoas não muito conhecedoras do assunto, pedindo depois o auxílio de uma 
conhecida firma francesa, também esta a não conseguir orientar na melhor direc-
ção. Os tempos eram difíceis. Após bastantes contactos, também não me pareceu 
que fosse imediatamente para a frente, como não foi, e desisti mais uma vez.

Finalmente recebi um convite para dirigir as fundições da Fábrica Vulcano e 
Colares, antiga e consagrada fábrica metalúrgica de Lisboa, há anos comprada por 
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Henrique Sommer, que para ela havia construído umas magnificas instalações na 
Venda Nova, Amadora. No entanto, à sua morte, o seu herdeiro, António Champa-
limaud, interessou-se menos por essa fábrica, comprometido que estava com a 
indústria dos cimentos, sobretudo nessa altura com a sua expansão para Moçam-
bique. Terminou por a vender à firma Alfredo, Alves & Cª.

Aceitei e foram uns anos de intenso trabalho, mas aprendi muitíssimo, sobretudo 
a conhecer bem o trabalhador português. Não trabalhei nesse período menos do 
que qualquer deles, mas, todo juntos, conseguimos coisas inacreditáveis. Ainda hoje 
recordo com muita saudade esses tempos, por muito duros que tivessem sido.

A fundição portuguesa quer de ferro, quer de aço, estava num período de 
melhoramento e de afirmação. Pela primeira vez a ciência da fundição juntava-se 
à arte da fundição, essa já antiga, e os resultados viam-se. A Vulcano e Colares, que 

até então tinha feito só aço ao convertidor, tinha instalado fornos eléctricos que 
lhe possibilitaram a entrada no campo dos aços especiais.

As três outras fundições de aço – Tramagal, CUF e Rossio de Abrantes – tam-
bém se desenvolveram muito e, no ferro maleável, a firma Oliveira & Ferreirinhas 
tinha fama na Europa e na América. Começava também a despontar o ferro nodu-
lar que, interessado por tudo o que a este ramo da indústria dizia respeito, descobri 
logo no artigo inicial do Sr. Marrogh, embora na altura poucos acreditassem nas 
suas potencialidades.

Quando anos mais tarde um conjunto de interessados quisemos e logramos 

A fundição portuguesa quer de ferro, quer de aço, estava num período de 
melhoramento e de afirmação. Pela primeira vez a ciência da fundição 
juntava-se à arte da fundição, essa já antiga, e os resultados viam-se.
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a fundação da Associação Portuguesa de Fundição, foi-nos possível assistir por 
esse mundo além aos sucessivos Congressos de Fundição e estar a par de todos 
os progressos que a indústria ia fazendo. Foi pena que o de 1974, inicialmente mar-
cado para o Porto, depois, por falta de infraestruturas, transferido para Lisboa, não 
tivesse tido lugar, por força da agitação política então vigente em Portugal.

Mas, voltando à Vulcano e Colares, foi com muitíssima pena que passados uns 
anos a tive que abandonar, mas teve que ser. Várias razões me obrigaram, e não que-
ro esconder que o desejo de voltar para o Porto não tivesse sido uma das maiores.

Nessa altura a indústria metalúrgica do Porto era inteiramente diferente da de 

Em compensação, na metalomecânica, nas serralharias como então lhe 
chamávamos, havia um grande número de unidades que sobretudo as 
necessidades da guerra tinha desenvolvido, e que faziam coisas que em 
Lisboa não se pensavam fazer.

Só foi pena que, nesse período de incerteza, o capital não acorresse tanto 
à indústria e preferisse aplicações com menos risco, como diziam. Se 
tivéssemos tido, nessa hora de carência de toda a Europa, uma indústria 
metalomecânica válida e capaz de exportar, quanto não teríamos 
enriquecido o país!

Lisboa. Não se fazia aço, ou quase não se fazia aço, e em vez de algumas unidades 
razoavelmente estruturadas, havia uma poalha de pequenas fábricas e oficinas, 
nomeadamente de fundição, promovidas pelas necessidades de peças que o sa-
neamento – então em pleno arranque – assim exigia. Não digo que não houvesse 
fundições de certa dimensão e com qualidade, então em grande progresso. Se 
tiver que evocar algumas, pois não poderei esquecer a Oliva, a Alba, e a EFI – Edu-
ardo Ferreirinha & Irmão. Para além da Oliveira & Ferreirinha, no ferro maleável.

Em compensação, na metalomecânica, nas serralharias como então lhe cha-
mávamos, havia um grande número de unidades que sobretudo as necessidades 
da guerra tinha desenvolvido, e que faziam coisas que em Lisboa não se pen-
savam fazer. Por exemplo, máquinas ferramentas, senão maravilhosas, mas que 
iam servindo para as nossas necessidades. Destaco as do Eduardo Ferreirinha, mas 
havia as do Jacinto Ramos, Cegonheira, SMOL e outras mais. No domínio da peça 
de substituição para o automóvel, também durante a guerra a necessidade tinha 
desenvolvido o engenho e, até à chegada de novos automóveis, ia-se mantendo 
o envelhecido parque de antes da guerra a funcionar. Mesmo quando foi preciso 
substituir a gasolina pelo gasogénio, a indústria do Porto respondeu, e carros, ca-
miões e sobretudo camionetas (como então chamávamos aos autocarros) tudo 
continuou a andar.

Dispúnhamos nessa altura de habilíssimos trabalhadores, artistas como lhe 
chamávamos e eles queriam que lhes chamássemos e tinham orgulho de ser. Só 
foi pena que, nesse período de incerteza, o capital não acorresse tanto à indústria 
e preferisse aplicações com menos risco, como diziam. Se tivéssemos tido, nessa 
hora de carência de toda a Europa, uma indústria metalomecânica válida e capaz 
de exportar, quanto não teríamos enriquecido o país! Como a Suiça enriqueceu.
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A necessidade de moldes surgiu primeiro por parte da indústria vidreira, e não 
admira por isso que ainda hoje os centros de produção de moldes, embora bem 
diferentes moldes, se situem nos centros tradicionais produtores de vidro: Oliveira 
de Azeméis e Marinha Grande.

Para mim a figura evocativa dos moldes foi o Sr. Júlio Mateiro, ao tempo dono 
do Centro Vidreiro do Norte de Portugal. Era muito meu amigo e um entusiasta 
da sua indústria. Foi ele que me levou a interessar-me pela fabricação de vidro, e, 
como consequência, pela fabricação de moldes. Que, ao tempo não era nem por 
sonhos o que mais tarde viria a ser.

Visitava-o várias vezes, primeiro na sua casa em Oliveira de Azeméis, depois já 
em La Salette. Segui todo o seu esforço por defender o Centro Vidreiro quando os 
tempos se tornaram árduos, e muito me custou vê-lo pela primeira vez apreensivo 
quando chegaram ao Governo pessoas muito mais interessadas em defender as 
unidades pouco rendosas que havia na Marinha Grande, pondo completamente 
de lado o esforço que se fazia no Centro Vidreiro. Era muito amigo dele e custou-
me muito a injustiça que lhe fizeram. Era um homem bom e muito capaz a que 
creio que ainda não se prestou a justiça que mereceu e merece.

Foi ele que me levou à admiração sem limites que tenho pelos industriais da-
quela zona que ele me apresentou e me fez conhecer – Oliveira de Azeméis, S. 
João da Madeira, Vale de Cambra, Vila da Feira, ... – zona e homens que, quando 
caio em mim, só penso que é muita pena que não sejam apreciados como deviam 
ser. E que não haja mais como eles em Portugal.

Quanto à indústria de moldes, foi evoluindo para os novos e difíceis campos 
que soube conquistar, e muito me orgulhei quando, no estrangeiro, me gabavam 
moldes feitos em Portugal. São moldes completamente diferentes – há umas de-
zenas de anos não acreditaria que se fizessem em alumínio os moldes que vi fazer 
– e dirigidos ao sector mais evoluído e mais exigente a nível mundial – a indústria 
automóvel. São bem a prova das nossas capacidades que, infelizmente, tantas ve-
zes não aproveitamos.

Aos industriais dessa zona, talvez por uma questão de proximidade geográfica, 
associo sempre o nome de Carlos Ribeiro, a alma, eu diria até o criador, da Fábrica 
de Abrasivos Dragão-Dilumit. Homem com qualidades fora do comum, que só foi 
pena retirar-se cedo de mais. Gosto de deixar aqui esta palavra para que não se 
perca a memória de pessoas que valeram, e que temos tanta tendência a esque-
cer.

Quanto à minha experiência pessoal de fabrico de moldes, pois, tirando os 
grandes moldes que fiz para os maiores pneus da Mabor, os outros eram relativa-
mente pequenos e simples, maioritariamente pedidos pela indústria de baquelite. 
Mas tive muito prazer em que esses grandes moldes da Mabor, que estavam para 
ser importados como outros mais pequenos o foram, fossem feitos em Portugal.

Quanto aos plásticos, reconhecendo evidentemente o grande progresso que re-
presentaram para a humanidade, não posso reprimir uma ponta de nostalgia, lem-
brando que constituíram uma das razões do declínio da fundição a nível mundial.

A minha vida na indústria foi muito condicionada pelo Condicionamento In-
dustrial. Só pude fazer o que me deixavam fazer, que afinal era o que a todos 
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deixavam fazer. Das três ou quatro vezes que quis fazer qualquer coisa de novo, 
pois não mo deixaram fazer. Dessas vezes, só de uma apresentei um projecto em 
forma. Consegui que comigo assinasse o projecto, ou pelo menos o pedido de 
autorização, um conceituado professor da Universidade de Coimbra e esperava 
que, pelo menos a um homem desses, não dissessem que não. Para mais, gato 
escondido com o rabo de fora, percebia-se bem que grande entidade estava por 
trás do empreendimento, sabia-se que este iria mesmo para a frente e seria gran-
de, como tanto queria o Professor Teixeira Dias, mas mesmo assim o pedido foi 
recusado. Mexia com os interesses de pessoas muito importantes, ou pelo menos 
eles assim o pensaram.

Uma das razões por que mo negaram, está escrito, era porque, diziam, “eu era 
um homem capaz de tudo!”. Nunca ninguém recebeu tal elogio. Tive que mandar 
imediatamente um cartão a agradecer.

Não quereria terminar este assunto sem dizer que admito que o Condiciona-
mento Industrial até pudesse ter sido útil e conforme os interesses do país para 
certas industrias, sobretudo e “sine quo non” se fosse limitado no número de anos 
de vigência e não continuado “ab eternum” como foi. Assim não, constituiu um 
terrível travão para a nossa indústria que, já mesmo sendo livre, infelizmente não 
atraiu tanto investimento quanto precisaríamos que atraísse. 

 
A ideia da fundição injectada deve ter chegado a Portugal logo a seguir à guer-

ra. Na altura eu ainda trabalhava em Lisboa, com um engenheiro muito competen-
te em metalurgia (mas que mais tarde até acabou por mudar de ramo). Recordo-me 
de ele me ter desafiado a fazer fundição injectada. Fiquei bastante entusiasmado, 
e comecei a fazer os estudos e os projectos. Nós estávamos em Lisboa, e por estra-
nho que pareça pouco se sabia sobre o que se passava no Porto -  tratavam-se de 
mercados e economias diferentes. Até ao nível da informação: em Lisboa lia-se o 
Diário de Notícias e o Século, em contrapartida no Porto liam-se os três jornais do 
Porto. Provavelmente foi através do Ministério de Economia que tivemos conheci-
mento de que no Porto alguém bastante forte e ligado a interesses belgas queria 
também começar com esse processo. Restou-nos a autorização de uma ligação a 
esse grupo, que resultou na cedência dos nossos estudos. Mas no entanto nem eu 
nem o meu colega lucramos alguma coisa com este assunto. A empresa do Porto 
referida é a conhecida Sonafi.

Depois fui muito amigo do Joaquim Macedo, da Sonafi, a tal ponto que no úl-
timo congresso de fundição pediram-me para fazer o elogio do Joaquim Macedo, 
entretanto falecido, ao qual eu tive imenso prazer de corresponder.

Vim de uma geração onde a indústria mecânica quis ser alguém, com homens 
aqui do Norte maravilhosos e extraordinários. Provavelmente os homens de hoje 
serão os mesmos e até com os mesmos interesses, mas a verdade é que não têm a 

FUNDIÇÃO INJECTADA
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A minha vida na indústria foi muito condicionada pelo 
Condicionamento Industrial. Só pude fazer o que me deixavam fazer, que 
afinal era o que a todos deixavam fazer. Das três ou quatro vezes que quis 
fazer qualquer coisa de novo, pois não mo deixaram fazer.
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Vim de uma geração onde a indústria mecânica quis ser alguém, com 
homens aqui do Norte maravilhosos e extraordinários
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mesma vontade de trabalhar ou então não existe a mesma necessidade de ganhar 
dinheiro. 

Estive envolvido em alguns projectos de automóveis em Portugal. Fui até um 
dos administradores não executivos da Fábrica de Automóveis Portugueses – FAP, 
que se situava em Aveiro onde hoje está instalada a Renault. Julgo que foi das 
maiores loucuras deste país, apesar de existirem muitas outras e muito grandes. 

O enredo passa-se em Aveiro, em meados da década de 60. Existiam lá uns 
terrenos grandes e planos, que pouco precisavam de terraplanagem, e que tinham 
também a vantagem de se localizarem perto do porto de Aveiro. Inacreditavel-
mente a primeira ideia era fazer Alfa Romeos, mas a Alfa Romeo perspicazmente 
fugiu do projecto. Posteriormente pensaram na Renault, mas a Renault também 
hesitou, e quando eu cheguei lá já estavam a trabalhar com a empresa finlandesa 
de tractores Valmet. 

Acho que a Valmet não era de todo uma má ideia porque a Finlândia é um 
país pequeno, e as séries de fabrico eram pequenas também, como em Portugal 
o teriam que ser. Inicialmente terá sido feito um estudo e chegou-se a conclusão 
de que se deveria aproveitar o mercado de Angola e Moçambique. De facto o 
mercado seria razoável e a verdade é que por cá poucos eram aqueles que teriam 
a capacidade de comprar um John Deere - o mercado seria um mercado de pe-
quenos agricultores. 

O tractor da Valmet finlandesa era praticamente todo baseado em material 
fundido. Não levaria por isso a grandes custos de moldes de estampagem que 
exigiam grandes séries para amortização. Pelo contrário as peças fundidas quase 
que se podiam fazer uma a uma. 

GRANDE PRÉMIO
DE PORTUGAL

As pessoas aqui no Porto eram bastante mais empreendedoras, de tal modo 
que me chamavam louco quando eu falava dos projectos existentes no Norte às 
pessoas de Lisboa.

Havia excelentes mecânicos no Norte de Portugal. Lembro-me do Grande Pré-
mio de Portugal, aqui no Porto, cujo cartaz incluía pilotos como Braco, de Itália. Bra-
co fez a viagem para Portugal no próprio carro de competição! Antes de chegar aos 
treinos o carro dele já tinha avariado. Havia muitas expectativas em relação àquele 
piloto e a organização ficou bastante desiludida porque temia que o público pu-
desse ficar defraudado. Foi então que eu entrei no enredo. Disse que iria encontrar 
alguém capacitado para arranjar aquela máquina, e fui buscar um rapaz que era 
um excelente mecânico. Apesar de ele ter hesitado, eu não tinha qualquer dúvida 
no seu desempenho, e o rapaz também não era homem de claudicar. A verdade 
é que ele auscultou o ruído do carro, descobriu logo o imbróglio e consertou a 
máquina. Foi dessa forma que Braco estava na grelha de partida no dia da corrida e 
fez mesmo a corrida inteira, apesar de não ter ganho. Era este papel de salva-vidas a 
que eu estava habituado e que gostava bem de fazer. Eu era um homem que gos-
tava de ter ideias - aliás, segundo os meus homens, eu tinha sempre “inventações” 
e era com prazer que enfrentava algumas coisas que pareciam loucuras.

segundo os meus homens, eu tinha sempre “inventações” e era com 
prazer que enfrentava algumas coisas que pareciam loucuras.
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Sucedi ao Eng. Mário Borges na Presidência da Associação Industrial Portugue-
sa, primeiro como Vice Presidente em exercício, depois como Presidente eleito. 
Tudo isto aconteceu numa época muito agitada (1972-73) e não tardou que a Re-
volução de 25 de Abril ainda viesse acrescentar mais e mais graves problemas.

Devo dizer que não tive quaisquer problemas com as estruturas nascidas do 25 
de Abril – ou, para ser mais sincero, tive poucos problemas – mas já não assim com 
a ressaca que me chegava de Lisboa onde tinham sido paralisadas as estruturas 
patronais, e um pouco precipitadamente se procuravam outras que nem sempre 
era respeitada a posição da A. I. Portuense que de qualquer modo ia prosseguindo 
o seu caminho. 

Como prova concludente, enquanto país além isso não sucedia, aqui no Porto 
conseguimos realizar todas as Exposições Industriais programadas, pelo contrário 
acrescentando-lhe sempre mais até chegarmos a oito em 1979. Quanto possível, 
demos todo o nosso apoio às estruturas de Lisboa, como entendemos que nos 
competia. E evidentemente também a todas as indústrias do Porto, na época em 
que o Comando da Região Militar lhes não deu a protecção que entendemos de-
via ter dado.

Antes do 25 de Abril, Portugal era, por lei, um Estado Corporativo. Tinha havi-
do muita dificuldade em instituir a Corporação da Indústria, mas cerca de 1960 já 
existiam alguns Grémios sectoriais. Os principais, no Porto, eram evidentemente o 
das Indústrias Têxteis e o das Indústrias Metalúrgicas.

Quando este foi instituído, tentei livrar-me do convite que me foi feito para in-
tegrar os seus corpos directivos, tanto mais que estava muito ligado à Associação 
Industrial. Mas, por intermédio do jogo dos membros suplentes, terminei por não 
me livrar e passado pouco tempo já fazia parte dos Corpos Directivos, tendo sido 
eleito presidente creio que em 1963. Mas essa eleição, nos termos da lei, tinha que 
ser sancionada pelo Ministro das Corporações, e o Ministro não a sancionou. Disse-
ma na altura que não era por causa do meu nome, mas o certo é que o seu ámen 
chegou muito tarde, quando já se pensava na próxima Direcção.

Entretanto nesses últimos tempos da minha Presidência houve incidentes que 
me fizeram a vida negra, e que, ao contrário do que pensava, haveriam de ter mui-
ta influência na minha vida futura. Fiquei feliz quando pude passar a Presidência 
ao meu grande e malogrado amigo Mário Moreira. 

Era uma velha aspiração deste ramo da indústria, ao tempo com uma pujança 
e um crescendo que hoje nem de longe tem.

Fizemos um Congresso para a criar, e daí nasceu uma Comissão de oito em-
presas, quatro de Lisboa e quatro do Porto, a quem foi confiada essa missão. Essa 
comissão trabalhou muito bem, o único senão foi quando se teve que estabelecer 
a localização da sua sede. Aí a luta foi dura, mas finalmente lá conseguimos que a 
sede fosse no Porto onde há tantos anos continua.

Promovemos logo a seguir o I Congresso Nacional de Fundição e foi nesse 
Congresso que apresentei a proposta de imediatamente se pedir ao Governo a 
criação do curso de engenharia metalúrgica. Não havia então em Portugal qual-
quer curso superior específico de metalurgia, como é que havíamos de ter os téc-
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O quadro de Almeida e Sousa na sala dos Presidentes, na sede da AEP Associação Empresarial de Portugal (e onde foi gravada a 
entrevista), é da autoria do pintor António Macedo, que vive habitualmente em Londres. O quadro foi pintado em 1995. 
“Leu e estudou muitas coisas sobre mim, falou com muitas pessoas, teve uma conversa comigo (deste género), tirou-me para aí 
umas cinquenta fotografias e foi-se embora para Londres. Apenas veio depois a Portugal para me pedir para posar com o dedo e a 
mão, na posição que se vê no quadro.
Foi buscar a minha mesa de trabalho, e uma cadeira valiosa em que estudei e que usei durante muitos anos, mas que me deu cabo 
das pernas. O escudo que se vê é do Tripeiro”.
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nicos necessários à indústria que queríamos e que, pelo menos ao tempo, era a 
rainha das indústrias? Nem o director da Faculdade de Engenharia (do Porto) nem 
o do Instituto Superior Técnico estavam de acordo – tinham ordens para não estar 
de acordo – e fizeram um pouco o feio naquela ocasião, mas o certo é que não 
demorou muito a que fosse instituído tanto no Porto como em Lisboa cursos de 
engenharia metalúrgica. Só por isso valeu bem a pena.

MINAS DE VILA COVA

Os preços no mercado internacional eram de facto baixíssimos nessa era, 
mas Vila Cova, já que a indústria portuguesa não consumia toda a gusa 
que produzia, era obrigada a exportar fosse a que preço fosse.

Foi outro dos sonhos com que me entusiasmei e que vivi intensamente. O so-
nho não foi meu, foi do Dr. Ângelo César, grande figura que, como tantos outros, 
vai ficando muito indevidamente esquecida. 

O Dr. Ângelo César era considerado o primeiro advogado do Porto e, como 
tal, ganhava o dinheiro suficiente para levar a vida que quisesse levar. No entanto 
era um homem impulsivo, polémico, apaixonado, que um dia resolveu acordar as 
riquezas segundo a tradição adormecidas da Serra do Marão. Era do saber popular 
que ali existiam grandes minas de ouro e talvez tivessem existido no tempo dos 
romanos. Em meados do século XX, ouro não existia, mas existia ferro, e o Dr. Ân-
gelo César logo idealizou a sua exploração.

País sem carvão, a teoria oficial era que a nossa siderurgia devia ser feita à base 
da energia eléctrica que pensávamos muito sobrante, como o nosso Plano Hidro-
eléctrico assinalava. Mesmo antes desse Plano, há quantos anos o velho percursor 
Ezequiel de Campos o pregava! E desse pensamento nasceu a Siderurgia do Ma-
rão, erigida para tratar as magnetites de Vila Cova. A empresa chamava-se Minas 
de Vila Cova, SARL e a Siderurgia do Marão surgia como anexo mineiro, a única 
forma de ultrapassar o exclusivo que, nos termos do Condicionamento Industrial, 
Antonio Champalimaud tinha. 

Só duas nações, e por razões diferentes, tinham desenvolvido a electrosiderur-
gia: a Itália e a Noruega. A tecnologia escolhida para o Marão foi norueguesa e era 
norueguês (Elkem) o forno e seus pertences.

Valor e benefícios não se podem negar aquele empreendimento que textu-
almente custou muito sangue, suor e lágrimas. Mas Portugal era o que era, não 
se desenvolveu como nós sonhávamos ou queríamos que se desenvolvesse, e a 
produção de gusa (ferro fundido primário) só a das Minas de Vila Cova excedia 
em muito o consumo nacional, aliás já abastecido também pela gusa de segunda 
fusão da Companhia Portuguesa de Fornos Eléctricos, em Canas de Senhorim.

Deu isto em resultado que a empresa tinha que exportar grande parte da sua 
produção para a Europa do fim da guerra, onde ainda havia em muitas nações 
produção excedentária de gusa que já não era transformada em aço para fazer a 
canhões ou tanques. Por outro lado havia a enorme produção russa a que se so-
mava a das siderurgias que tinha oferecido a cada um dos países da cortina de fer-
ro. Os preços no mercado internacional eram de facto baixíssimos nessa era, mas 
Vila Cova, já que a indústria portuguesa não consumia toda a gusa que produzia, 
era obrigada a exportar fosse a que preço fosse. Eu que ajudei a vender essa gusa 
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nos mercados de Itália, da Bélgica, da Alemanha e de Israel, sei bem o que custava 
vender e o preço a que tinha que vender.

Assim era impossível subsistir, e um dia, com grande pesar de todos, foi neces-
sário apagar o forno. Por outro lado os consumos de energia eléctrica em Portugal 
tinham crescido exponencialmente e apesar da sucessiva entrada em serviço dos 
grandes empreendimentos hidroeléctricos, a energia sobrante era cada vez me-
nos, até não ser nenhuma.

Ainda houve um fogacho de esperança poucos anos depois, quando os no-
ruegueses estudaram e experimentalmente combinaram um aproveitamento de 
calor e energia eléctrica que levava a um consumo bastante mais baixo de kwh 
por tonelada de gusa fabricada. Confiante como sempre, o Dr. Ângelo César ime-
diatamente contratou o novo aperfeiçoamento na instalação de Vila Cova. Era a 
pré-redução que implicava a entrada do minério no forno já aglomerado e pré 
aquecido. Os bons resultados foram confirmados, mas não chegaram para salvar a 
empresa. E novamente se teve que apagar o forno.

Na minha ideia foi nessa altura que o Dr. Ângelo César mostrou bem a sua 
dimensão: aceitando, senão agradecendo. A sua atitude esmagou todos os seus 
amigos. Justificou bem, poeta que sempre foi, os versos que fez e que nós, os seus 
colaboradores, gostaríamos de ler no monumento que lhe queríamos erguer na 
bifurcação das estradas de Campeã, precisamente no sitio onde tanto se alegrou 
e onde tanto sofreu:

Ser herói não é vencer
Não é ter a melhor sorte   
É na vida só querer
Dar sentido à própria morte 
A instalação ainda veio a renascer anos mais tarde, por obra e graça do grande 

benemérito e financeiro António Miranda, que lá gastou muito dinheiro, sobretu-
do quando duplicou a ideia construindo à beira do Douro, na Barragem da Régua, 
a Milnorte, também ela pensada para armazenar kwh agora transformados em 
silício metálico. Mas os consumos de electricidade em Portugal tinham crescido 
muito, a maior parte da nossa produção já era termoeléctrica, tinha acabado o 
sonho da electrometalurgia.

Um dia veio um sucateiro ítalo-brasileiro e arrematou por dez reis de mel coa-
do os fornos de Vila Cova e da Milnorte, e ainda todos os outros que havia em Por-
tugal, e levou-os para a Venezuela, dizem. Ao menos que fossem para Angola ou 
para Moçambique onde há tanta energia sobrante e tão pouco consumo, como 
tanto quis e pedi. Aí sim, podia e devia ter havido electrometalurgia. Mas todos os 
estudos que fiz messe sentido se perderam na voragem da Revolução. 

Penso que o que faltou nesta indústria para singrar em Portugal foi a tradição, 
diria mesmo uma escola. Quanto a mim esse foi o verdadeiro problema: pratica-
mente não se ensinava metalurgia quando eu estive na universidade. 

Por outro lado questiono quem é que em Portugal fazia indústria. Em Portu-
gal somente os “sem camisa” é que faziam indústria, pois os que tinham camisa 
podiam ser advogados, médicos ou então empregados bancários, e facilmente 
ganhavam a sua vida sem o mínimo de aborrecimentos 

SEM CAMISA E COM CAMISA
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Como dizia o Duarte Ferreira, o homem que fez o Tramagal, “menos do que 
ferreiro nunca irei ser, porquê que não hei de sonhar ser mais?”. São exactamen-
te estas pessoas que arriscam e tentam ir mais além. Os outros, os “com camisa”, 
como tinham dinheiro não queriam arriscar, preferiam ficar com as suas quintas e 
outros bens. Por isso concluo que sobretudo a indústria do Norte foi toda ela feita 
por pessoas “sem camisa”. Conheço alguns com um valor pessoal notável, que 
começaram do nada e que souberam realmente trabalhar.

Em Portugal somente os “sem camisa” é que faziam indústria, pois os que 
tinham camisa podiam ser advogados, médicos ou então empregados 
bancários, e facilmente ganhavam a sua vida sem o mínimo de 
aborrecimentos
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PARTE I
Moldoplástico

Eu entrei para a Moldoplástico com cerca de 17 anos, praticamente no início 
da Moldoplástico. Entrei para a Moldoplástico para a parte do escritório. O meu 
curso da Escola Industrial e Comercial de Oliveira de Azemeis tinha as disciplinas 
obrigatórias de Francês e Inglês.

A Moldoplástico trabalhava então essencialmente para o mercado nacional, 
nomeadamente para Anadia, Leiria e Guimarães. Com novas instalações e com 
novo equipamento, tinha todas as condições para começar a trabalhar com o mer-
cado externo e a fazer exportações.

Naquela altura os moldes eram feitos basicamente a martelo e com a punceta. 
As máquinas que existiam eram apenas limadores, tornos, pantógrafos, rectifica-
doras e máquinas de furar. Mais tarde, em 1963 ou 1964, aparecem as plainas e a 
Moldoplástico comprou uma ou duas.

O meu pai trabalhou no Centro Vidreiro, na niquelagem, para onde entrou no 
início dos anos 60, sendo da mesma idade e amigo do Joaquim Landeau. Quando 
estava a acabar o curso o meu pai falou com Joaquim, para eu ir para a Moldoplas-
tico, tendo aprendido a contabilidade com o Álvaro Pinho (depois sócio da A. Silva 
Godinho), então na Moldoplastico.

O meu pai saiu depois do Centro Vidreiro e foi trabalhar para a Moldoplástico, 
para a bancada, dois anos depois de eu ai começar.

Uma das primeiras exportações da Moldoplástico penso ter sido através do 
Pedro Viana Jorge. O Pedro Viana Jorge foi o nosso intermediário com a primeira 
empresa para quem exportamos, chamada Carlisle Plastics Corporation, dos Es-
tados Unidos. O Dr. Miguel Bem Saúde nunca nos apareceu na altura, mas penso 
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que o Viana Jorge terá conhecido a Carlisle através do Bem Saúde. Mais tarde a 
Moldoplástico chegou a lidar directamente com essa empresa. Os moldes eram 
para peças utilitárias que normalmente eram feitas em vidro, como canecas, ou 
pentes.

No início dos anos 60, a empresa do Sr. Lacey (Holloway Plastics Moulds) já es-
tava em Portugal e procurava basicamente moldes usados que encaminhava para 
vários países. Naquela altura os moldes eram já refrigerados, mas grande parte 
dos moldes plásticos que o Sr. Lacey comprava ainda não eram refrigerados. Os 
ingleses chegaram até a dizer que os moldes que os portugueses faziam não eram 
refrigerados.

Também na altura apareceu uma procura importante a partir da Venezuela. 
Um era um português de Estarreja, radicado há anos na Venezuela, de nome Fran-
cisco Marques Garrido, que era proprietário da empresa Suelatex, que fazia artigos 
em plástico e em borracha (chegamos a fazer  moldes para solas de borracha, para 
calçado). O outro era a Manaplast, que era uma empresa de brinquedos de um 
espanhol de Ourense, emigrado em Caracas, de nome Saturnino Cuquejo. Este 
senhor vinha muitas vezes a Espanha e aparecia com amostras de brinquedos que 
arranjava no mercado espanhol, e mandava fazer os moldes à Moldoplástico, e 
posteriormente à A. Silva Godinho. A Silva Godinho comprou a primeira máquina 
de injecção para ensaiar os moldes à própria Manaplast, tendo importado a má-
quina a partir da Venezuela.

Nos anos 60, no início a Moldoplástico produzia todo o tipo de moldes para 
plástico para exportação. Lembro-me que fizemos um molde para a Suécia que 
era uma parte plástica de uma máquina. Os moldes que o Sr. Lacey encomendava 
eram essencialmente bacias, canecas e mais tarde cadeiras, que foram para vários 
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CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

PEDRO VIANA JORGEQuando a Moldoplástico foi fundada o Sr. Joaquim era a pessoa que estava 
mais ligada ao vidro (e ao Centro Vidreiro) e o Sr. Lúcio estava mais ligado aos mol-
des. Quando se preparavam para fundar a Moldoplástico, o Sr. Lúcio vai para a Ma-
rinha Grande e trabalhou na Aníbal H. Abrantes durante seis meses ou um ano com 
o objectivo de se adaptar e conhecer as diferentes tecnologias de moldes em vidro 
ou moldes em plástico. É nesta altura que se trava o conhecimento entre o Sr. Lúcio 
e o Sr. Pedro Viana Jorge. Ele aparece na Moldoplástico por conhecer o Sr. Lúcio. 

O Sr. Pedro Viana Jorge teve uma fábrica em Vila Nova de Gaia, nos Carvalhos. 
O Sr. Pedro Viana Jorge trabalhava mais como comercial do que como industrial. 
Houve uma altura em que fazia as duas coisas. A empresa dele não deve ter corri-
do bem e ele começou a encomendar moldes a outras empresas, nomeadamente 
a Moldoplástico. 

O Pedro Viana Jorge era uma personagem que gostava de bons carros e estava 
sempre impecavelmente apresentado. Conheci também a sua mulher Fernanda 
Viana Jorge, que travava um pouco a sua extravagância.

Os grandes clientes nacionais da Moldoplástico eram a Fábrica de Plásticos da Ne-
dina, na Anadia (Avelãs de Caminho). Em Guimarães, era a Fábrica de Pentes do Ribei-
rinho, a António Silva Xavier e Filhos, e a Xavieres Lda. Havia ainda a Fábrica de Pentes 
Pátria. Em Espinho tinha a empresa Manuel Sá Alves. Em Leiria a Fábrica de plásticos 
de S. Miguel, a empresa de Vasco Leitão Rito (Plásticos Santo António), a Fábrica de 
Plásticos de Júlio Ferreira, e ainda a Mota Assis & Irmão (em Meirinhas, Pombal). 

A Moldoplástico preferia trabalhar para os moldes de exportação porque 
os moldes eram mais bem pagos e as condições de pagamento eram 
também melhores.

países. Os moldes que exportávamos para África do Sul, Paquistão,  Inglaterra, ou 
para a empresa que o Sr. Pedro Viana Jorge representava, eram basicamente utili-
dades domésticas, como caixas para frigoríficos.

Os moldes para exportação tinham uma diferença relativamente aos moldes 
para o mercado interno. Havia um maior cuidado com esses moldes porque esta-
va em causa a imagem da empresa e era necessário ter uma boa imagem para dar 
continuidade às exportações. A Moldoplástico preferia trabalhar para os moldes 
de exportação porque os moldes eram mais bem pagos e as condições de paga-
mento eram também melhores.

Na altura, quando a Moldoplástico encomendava o aço para o molde, esse aço 
era pago por letra aceite com um prazo normal de 6 a 8 meses. Os clientes paga-
vam por cheque após o molde ter sido ensaiado ou através de uma letra, logo que 
o molde fosse aprovado. O pagamento era feito praticamente contra entrega.

No caso da exportação os pagamentos eram divididos sendo pago um terço 
na altura da encomenda, um terço na altura da entrega das primeiras amostras e o 
restante terço com a entrega do molde final. Foi assim durante décadas.

Lembro-me que a Coats & Clark era quase a única que só pagava por cheque, e 
religiosamente. Nada de letras. Outra igual era a  Fabrica de Pentes Ribeirinho. 

CLIENTES DO MERCADO 
NACIONAL
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Estas empresas eram clientes porque a Moldoplástico ia à procura de clientes. 
O Sr. Lúcio conhecia os clientes da Aníbal H. Abrantes e ia visitar esses clientes para 
conseguir ganhar clientes.

Nesta altura existia a empresa Metaloura que tinha um sócio que era amigo do 
Sr. Joaquim e do Sr. Lúcio. A Metaloura tinha clientes em Guimarães, e o Sr. Joaquim 
e o Sr. Lúcio iam também para Guimarães procurar esses clientes. Os produtos que 
as empresas de Guimarães encomendavam eram também utilidades domésticas.

A Metaloura foi uma das primeiras empresas do sector e foi onde muita gente 
aprendeu. O Sr. Alfredo Farias era uma pessoa sabedora e conhecedora, mas era 
um pouco fechado, aliás como todos os industriais de moldes. Actualmente é ha-
bitual ver os industriais da Moldoplástico, da Simoldes, da A. Silva Godinho juntos, 
mas naquela altura isso não acontecia.

A Metaloura trabalhava para o mercado interno e trabalhou também para a 
exportação, já que em determinada altura a procura era maior do que a oferta.

AGENTES

METALOURA

ENSAIO DE MOLDES

quando nos encomendavam um molde para um prazo que sabíamos 
que não íamos conseguir, nós aceitávamos esse trabalho porque isso 
representava o recebimento imediato de um terço do valor do trabalho. 
Aquele cheque em libras ou em dólares era levantado no banco, e era 
“carne da perna” como então se dizia, na própria banca (ainda por cima 
eram divisas que entravam!)

Um outro aspecto importante é que todos os moldes só eram pagos depois de 
serem aprovados e ensaiados. O ensaio era feito normalmente nos clientes e hou-
ve uma empresa em Guimarães que estava a passar por dificuldades financeiras e 
fechou. Como a Moldoplástico era credora dessa empresa o Sr. Lúcio decide ir lá 
buscar alguma coisa para atenuar a dívida. 

Trouxe então uma máquina de injecção que penso ter sido a primeira máquina 
que veio para um fabricante de moldes, já que aqui na zona de Oliveira de Aze-
méis não existia nenhuma e na Marinha Grande também não. Era uma máquina 
pequena e o Sr. Lúcio testava com essa máquina todos os moldes que lá coubes-
sem. Era uma máquina manual que tinha uma manivela que injectava o plástico.

Suponho que na Marinha Grande já havia então empresas a exportar. Nós co-
meçamos com as exportações quando o Sr. Pedro Viana Jorge aparece na empre-
sa. Nessa altura a Aníbal H. Abrantes era a maior empresa de moldes que havia a 
nível nacional. Na zona de Oliveira de Azeméis a Moldoplástico foi a primeira em-
presa a fazer exportações através do Sr. Pedro Viana Jorge ou através do Sr. Lacey 
da empresa inglesa Holloway Plastic Moulds. 

Para o mercado português, fazíamos moldes por injecção e fazíamos alguns 
moldes de compressão, apesar de muito poucos - nomeadamente para uma em-
presa do Porto chamada Joani, de um senhor chamado José Guimarães. 

No início os moldes eram pequenos e foram aumentando de tamanho à medi-
da que entravam na Moldoplástico as plainas, que eram do género de um limador 
mas com capacidade de passar em peças de mais de um metro.
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Eu conheci bem o Sr. Lacey e foi ele que veio procurar a nossa empresa. Era um 
senhor dinamarquês que veio com a esposa e alugava um carro e ia visitar várias 
empresas de moldes. Procurava moldes usados e perguntava se tínhamos moldes 
para isto ou para aquilo embora nós só fizéssemos moldes por encomenda.

Nunca teve técnicos a trabalhar com ele. Tinha comerciais que mais tarde mon-
taram empresas, como o caso do Roger Wastie e do Fernando Caldas. Ele vendia 
moldes por amostras: visitava clientes da Arábia Saudita, do Egipto, India, Médio 
Oriente (muito) ou de outro país, levava as amostras e quando os clientes compra-
vam, ele trazia a amostra e encomendava o molde para essa amostra a empresas 
como a Moldoplástico. O Sr. Lacey era um homem judeu e para cada molde pedia 
preços a várias empresas, entregando o trabalho à empresa em que ele tivesse 
mais confiança de que produzia os moldes em condições. Era uma pessoa excep-
cional e nos 10 ou 12 anos em que o conheci e lidei com ele, nunca o vi zangado 
quando atrasávamos a entrega dos trabalhos, ao contrário dos outros clientes que 
ficavam chateados.

O sucessor do Sr. Lacey foi o Sr. Steffen. Os pagamentos eram sempre certos, 
quando entregávamos o molde recebíamos o cheque. Por vezes se precisássemos 
de um adiantamento do molde não havia problema. Isto dava às empresas um desa-
fogo financeiro o que era importante. Claro que tinha o retorno destas facilidades.

Nós fazíamos cadeiras para o Sr. Steffen. Ele preferia encomendar-nos os traba-
lhos apesar de ter outras propostas mais favoráveis porque sabia que o trabalho 
era bem feito e cumpríamos os prazos. Nós preferíamos lidar com o Sr. Steffen e 
fazer um desconto de 10 ou 15% do que ter outros serviços em que nos atrasas-
sem os pagamentos.

Na Moldoplástico tínhamos uma determinada capacidade de produção, com 

HOLLOWAY PLASTIC MOULDS
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um determinado número de empregados que podiam trabalhar num certo nú-
mero de moldes. Quando se começou a trabalhar com a exportação, cerca de 
1965, nós tínhamos a nossa capacidade definida, mas quando aparecia o Sr. Lacey 
ou o Sr. Pedro Viana Jorge e nos encomendavam um molde para um prazo que 
sabíamos que não íamos conseguir, nós aceitávamos esse trabalho porque isso re-
presentava o recebimento imediato de um terço do valor do trabalho. Aquele che-
que em libras ou em dólares era levantado no banco, e era “carne da perna” como 
então se dizia, na própria banca (ainda por cima eram divisas que entravam!).

Actualmente a indústria de moldes não prescinde de um desenhador. Naquela 
altura não havia desenhos - era o Sr. Lúcio ou o Sr. Joaquim que faziam os riscos 
da peça.

A Moldoplástico foi das primeiras empresas do concelho a ter desenhador e 
teve o seu primeiro desenhador ao sétimo ano de actividade. Era o Sr. António 
Campelo que tinha trabalhado na Oliva. 

Mais tarde entra o Sr. Manuel Gomes da Silva como desenhador, que teve um 
fim infeliz num acidente, em que também faleceu o Eduardo Trindade (que era 
o representante da Holloway em Portugal), e em que ficou também gravemente 
ferido o industrial de moldes Aníbal Costa, sócio da empresa Macol - Anibal Costa 
& Irmão.

Nos finais da década de 60 e início da década de 70 há uma fase em que os 
americanos começam a aparecer através de agentes ou directamente.

Na década de 70 fizemos muitos moldes para uma empresa chamada Soteime, 
Lda., que era o representante em Portugal do material DME, que vendia estruturas 
e acessórios para moldes. O gerente era Francisco de Moura Machado Monteiro, ex 
capitão do Exército, que se dedicava também á venda de moldes, para Inglaterra 
e para os Estados Unidos.   

Em Portugal houve sempre 2 grandes áreas de empresas de moldes que são 
Oliveira de Azeméis e a Marinha Grande. Mas a Marinha Grande sempre teve com-
plexos de superioridade relativamente a Oliveira de Azeméis. Sempre que os clien-
tes apareciam na Marinha Grande, eles diziam que nós não sabíamos fazer moldes 
ou que não éramos capazes de acabar os trabalhos.

Nesta altura também, o governo tinha um departamento que auxiliava a ex-
portação, o Fundo de Fomento da Exportação com escritórios em Lisboa e no 
Porto e a missão desse fundo era, através das embaixadas ou consolados, dar re-
ferências de firmas ou potenciais importadores de moldes neste caso. Alguns dos 
clientes que vieram ter à Moldoplástico foi através das cartas que foram enviadas 
para essas empresas, cujos endereços vinham nos folhetos de oportunidades de 
negócio.

Este departamento emitia mensalmente um boletim onde vinham as oportu-
nidades de empresas a pedir cerâmica, moldes, etc. Sempre que havia empresas 
a pedir moldes, nós escrevíamos uma carta, depois enviávamos o orçamento e 
muitas vezes eram aceites. Foi uma fonte importante e quem beneficiou mais com 
esse fundo foi a zona da Marinha Grande. A Marinha Grande tinha mais empresas 

DESENHADORES

USA

FUNDO DE FOMENTO DE 
EXPORTAÇÃO
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do que Oliveira de Azeméis e isto fazia com que as viagens que o fundo patrocina-
va fossem mais frequentadas por empresários da Marinha Grande do que Oliveira 
de Azeméis.

Mais tarde, a seguir ao 25 de Abril, participei também em feiras em Chicago 
(NPE).

Acabei por me envolver na parte comercial no que toca à conquista de clien-
tes. A parte comercial da Moldoplástico propriamente dita era feita pelo Sr. Jo-
aquim Landeau que contactava o cliente e ia ensaiar os moldes, enquanto o Sr. 
Lúcio estava mais vocacionado para a parte fabril.

As viagens começaram no início da década de 70 com viagens às feiras para 
vermos máquinas que eventualmente fossem úteis na fabricação dos moldes e 
mais tarde começaram as viagens comerciais. Até então eram os clientes que vi-
nham cá, viam as amostras, e viam os moldes na máquina.

Após o 25 de Abril houve a necessidade de sair devido à crise do país e à crise 
do petróleo. Em 1975 fiz a minha primeira viagem com o Sr. Joaquim Landeau a 
Inglaterra, depois aos Estados Unidos, e à Venezuela, entre outros locais.

Quando fazíamos as missões comerciais procurávamos angariar vários clientes 
e procurávamos visitar clientes que à partida tivéssemos a perspectiva de realizar 
negócio. As viagens para prospecção e pesquisa eram muito difíceis e fizemos 
apenas uma ou duas, e sem grande sucesso. 

Nos anos 60 as viagens eram difíceis, as empresas estavam sempre carenciadas 
financeiramente e não era fácil ter a disponibilidade de duas pessoas, normalmen-
te um sócio e eu, para estarem uma semana em viagem, porque isso tinha custos 
que nos faziam pensar.

PROSPECÇÃO COMERCIAL

Alguns dos clientes que vieram ter à Moldoplástico foi através das cartas 
que foram enviadas para essas empresas, cujos endereços vinham nos 
folhetos de oportunidades de negócio.
Sempre que havia empresas a pedir moldes, nós escrevíamos uma carta, 
depois enviávamos o orçamento e muitas vezes eram aceites

O 25 de Abril teve também alguns inconvenientes porque a revolução trouxe 
duas mudanças que foram a diminuição do trabalho e o aumento do salário míni-
mo nacional, para o qual as empresas não estavam preparadas. Houve alturas que 
para as viagens que fazíamos o banco limitava o dinheiro que podíamos levantar, 
o que obrigava a fazer as viagens com muito pouco dinheiro e muitas vezes obri-
gava a partilhar o quarto.

O Norman Davis, da empresa americana Majestic Moulded Products, para quem 
trabalhávamos, disse-me mais tarde que ficou preocupado com a situação do 25 de 
Abril. Nós conhecemos esta empresa através da Iberomoldes, porque a Majestic Mold 
Products tinha relações comerciais com a Iberomoldes, na altura da sua fundação.

O Norman Davis era irmão do Marvin Davis, e sócio do Joseph N. Laurita, que 
eram agentes com quem também trabalhámos. Havia de os encontrar uns anos 
depois, quando emigrei para os USA.

25 DE ABRIL

JOSEPH LAURITA
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Lembro-me de uma altura, já depois do 25 de Abril, em que enviámos um 
molde para o Joseph Laurita. Os moldes eram enviados contra documentos e con-
signados a um banco americano para que o levantamento do molde só pudesse 
ser feito contra o pagamento desse molde. 

Mas o Joseph Laurita conseguiu levantar o molde e nunca mais nos pagou o 
molde. Chegámos a escrever uma carta para o embaixador americano cá em Por-
tugal, o Frank Carlucci, dizendo que determinada pessoa nos devia 20.000 dólares. 
Respondeu dizendo que nada podia fazer porque estavam num país livre e nós 
devíamos ter tido mais cuidado. 

Além de trabalharmos com o Sr. Lacey, trabalhamos ainda com um agente cha-
mado George Parmett, que era americano. Este senhor conseguia vender moldes 
para uma grande empresa, a Mattel Toys. Com o Sr. Tony Jongenelen nunca fize-
mos nada.

Na década de 70, os senhores Roger Wastie e Fernando Caldas deixaram a Hollo-
way Plastic Moulds, do Sr. Lacey, e fundaram a empresa Columbia Plastics Machinery, 
com sede em Bristol (Reino Unido), e passaram a vender moldes para ex-clientes do 

INTERMEDIÁRIOS PARA O 
MERCADO AMERICANO 

INJECÇÃO DE PLÁSTICOS

SITAP

Chegámos a escrever uma carta para o embaixador americano cá em 
Portugal, o Frank Carlucci, dizendo que determinada pessoa nos devia 
20.000 dólares. Respondeu dizendo que nada podia fazer porque estavam 
num país livre e nós devíamos ter tido mais cuidado.

Sr. Lacey. São eles que iniciam a venda de moldes para “pipefittings” nos USA, em 
que a Moldoplastico foi pioneira. Na altura o Sr. Joaquim Landeau ajudou o Ernesto 
São Simão a fazer moldes de pipefittings, para o mesmo cliente, porque por vezes a 
carteira de encomendas da Moldoplastico excedia a capacidade disponível.

Foi também através da Columbia Plastic Machinery que a Moldoplástico entra 
na injecção de plásticos, comprando várias máquinas usadas (marcas Pecco e Win-
dsor), dando início à empresa Joluce (das iniciais de Joaquim, Lúcio e César). 

O César era funcionário da Somatex, do Porto, que era uma das empresas que a 
Moldoplastico usava para ensaiar os moldes. Ele era o chefe da injecção na Soma-
tex, mas na altura veio para a Joluce. Saiu de sócio passados uns anos.

Quando a Moldoplástico começou, havia duas empresas em Oliveira de Aze-
méis: uma empresa do António Santos, da Marinha Grande, e a Metaloura, que era 
uma empresa de serralharia que pertencia ao Alfredo Farias e ao António Loura, 
que surgiu nos anos 50. É desta empresa que veio o Sr. António Silva, da A. Silva 
Godinho.

A Metaloura foi depois vendida nos anos 70 para a Sitape e deslocou-se para 
Vale de Cambra. Como os trabalhadores eram quase todos da zona de Oliveira de 
Azeméis, a Sitape, com o Eng. Taveira, disponibilizava diariamente uma carrinha 
para deslocar os trabalhadores da empresa. A Sitape surgiu para produzir moldes, 
mas actualmente está ligada ao grupo Vicaima e está vocacionada para fazer servi-
ços de maquinação e serviços de serralharia, mais do que propriamente moldes.
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ANOS 50

ESCOLA INDUSTRIAL E 
COMERCIAL

ANÍBAL ABRANTES

O sócio Alfredo Farias, da Metaloura, era a pessoa que entendia de moldes e 
tinha os conhecimentos em Guimarães, e o sócio António Costa, conhecido por 
António Loura, era o sócio de capital. Como o Sr. Alfredo Farias tinha um filho e 
a situação na Metaloura não devia ser das melhores, ele começou com o filho 
a comprar máquinas e a metê-las em casa, começando de certa forma a fazer 
concorrência à empresa onde trabalhava. Venderam então a fábrica. O Sr. Alfredo 
Farias passou a dedicar-se à empresa que tinha em casa, e a Sitape, com o Eng. 
José Luís, acabou por se desligar dos moldes.

 
O Aníbal H. Abrantes esteve em Bustelo a trabalhar em vidro e foi ele que im-

plementou a criação do clube de futebol em Bustelo (Sporting Clube de Bustelo)

Nos anos 50, ou se ia para sapateiro, ou se ia trabalhar para a serralharia ou para 
a lavoura. Havia ainda uma empresa que trabalhava muito com cobres destinados 
a utilidades domésticas, a Tapiol, sediada perto da estação.

Lembro-me do Sr. Lúcio e o Sr. Joaquim falarem muito de um dos artistas da 
Moldoplástico que era carpinteiro e que veio trabalhar para os moldes.

A Escola Industrial e Comercial foi muito importante e é pena terem acabado 
com os cursos industriais. Todos os que completaram o curso industrial são agora 
encarregados ou donos de empresas. Penso que umas das lacunas do nosso país 
foi precisamente ter acabado com os cursos industriais porque eram cursos onde 
se aprendia de tudo, desde desenhos, orçamentos, tecnologia, maquinação, etc. 

E tínhamos o privilégio de termos o mestre Guilherme, que era uma pessoa 
muito importante e que sabia ensinar. Com ele aprendia-se a bem, ou se necessá-
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rio a mal. Acho que tanto Oliveira de Azeméis como as pessoas que foram alunas 
do mestre Guilherme nos cursos industriais tiverem nele um amigo. Oliveira de 
Azeméis teve a nível ibérico dois ou três prémios de execução de trabalhos mecâ-
nicos de escolas industriais. Ao pólo de Oliveira de Azeméis vinham parar alunos 
de Albergaria, Vila da Feira, Estarreja e São João da Madeira.

PROSPECÇÃO NO MERCADO 
INTERNO

MÁQUINAS

AMBIENTE DE TRABALHO 

O ambiente fabril era como o ambiente de uma família, e apesar de todas 
as dificuldades da altura, e da falta de dinheiro, havia também muita 
amizade, havia respeito dos patrões pelos empregados e vice-versa, o que 
criava um bom ambiente de trabalho.

Antes de se fazerem viagens à procura de clientes, fazia-se uma outra coisa 
(para o mercado interno). Quando havia uma feira de brinquedos de plástico em 
Espanha, por exemplo, nós íamos lá e trazíamos brinquedos de exemplo que fos-
sem novidade e cá íamos a clientes como a Nedina, o Manuel Sá Alves ou a Hér-
cules mostrar os brinquedos e perguntar se queriam mandar fazer os moldes para 
esses brinquedos. Uma grande parte dos negócios era feita desta forma.

Esta prática era feita pela necessidade de encontrar trabalho e a facilidade da 
língua fazia com que se visitassem as feiras espanholas.Em alguns casos dava-se 
a situação inversa e eram os clientes a trazer uma novidade em brinquedos e a 
pedir-nos para o fabricar.

A Hércules foi um grande cliente da Metaloura e a Moldoplástico nunca conse-
guiu lá entrar por causa da rivalidade entre os industriais.

As primeiras fresadoras que vieram para a Moldoplástico já na década de 70 
eram as Gambain. Eu e o Sr. Lúcio chegamos a fazer viagens à fábrica, que ficava 
em França, perto da fronteira com a Suíça. Mais tarde comprámos as Zayers.

Tivemos também pantógrafos, quase desde o início. A primeira copiadora veio 
para a Moldoplástico ainda nos anos 60, era uma Cincinnati, vendida pela Globo 
(uma firma do Porto). Tinha de fazer o modelo em areia e em araldite: os modelos 
eram feitos com uma resina que levava araldite e um endurecedor e areia. Fazia-se 
a mistura, cobria-se a peça e esperava-se que secasse. Essa técnica durou até ao 
aparecimento do CNC.

Houve uma feira que visitamos quando começaram a aparecer as primeiras 
máquinas CNC. O Sr. Lúcio disse na altura que aquela máquina não dava para a 
indústria dos moldes.

A maioria das empresas tinha sempre uma parte dos trabalhadores que esta-
vam em aprendizagem. Na Moldoplástico tivemos sempre sorte de arranjar so-
luções e pessoas especializadas, mesmo quando havia mudanças. Isso deve-se 
à forma de ser do Sr. Lúcio, que era uma pessoa exigente, mas muito sociável e 
receptiva a colaborar, a ajudar e a cooperar com as pessoas. 

Nos anos 50, logo no início da Moldoplástico, a empresa era conhecida como 
uma serralharia e mais tarde passou a ser fábrica de moldes para plástico. Foram os 
próprios sócios da empresa que começaram a mudar a imagem da empresa.

O ambiente fabril era como o ambiente de uma família, e apesar de todas as 
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dificuldades da altura, e da falta de dinheiro, havia também muita amizade, havia 
respeito dos patrões pelos empregados e vice-versa, o que criava um bom am-
biente de trabalho.

Muito depois da Moldoplástico, em 1964 ou 1965 apareceu o Centro Industrial de 
Moldes, do Sr. Germano Ferreira, que era casado com uma irmã do António Loura. 

Ele viu que a vida corria bem ao António Loura e via a Metaloura a crescer. Por 
isso decidiu criar uma empresa de moldes, mesmo sem perceber nada do assunto. 
Ele entra com o capital e contracta o Sr. Nelson, que trabalhava na Metaloura e 
depois foi um dos sócios do início da Simoldes. Esta empresa funcionou durante 2 
ou 3 anos e acabou por fechar. 

A Moldoplástico fez um primeiro molde de um pára-choques para a indústria 
automóvel para a empresa comercial Ronimoldes (de Barcelona). O molde foi para 
uma empresa em Barcelona, a que cheguei a ir, com o Sr. Lúcio. 

O molde foi vendido através do Sr. Nicolau, que era serralheiro de moldes e 
desenhador na A. Silva Godinho. O Sr. Nicolau trabalhou na A. Silva Godinho, de-
pois montou uma fábrica em S. Roque, em Oliveira de Azemeis, e passou a ser 
intermediário de moldes.

Houve outras empresas pequenas na indústria de moldes que nunca tiveram 
grande relevo.

Mais tarde surge a Pinhos & Ribeiro, que foi a maior escola da indústria de mol-
des de Oliveira de Azeméis. Eles davam trabalho a muita gente, mas pagavam 
pouco dinheiro às pessoas. Isso fazia com que as outras empresas, quando preci-
savam de trabalhadores, os fossem buscar à Pinhos & Ribeiro. Não havia empresa 
que não tivesse alguém que não tivesse passado pela Pinhos & Ribeiro, porque es-
ses trabalhadores mudavam facilmente para uma empresa que lhe pagasse mais.

A Cidacos Moldes, a Alfamoldes, a Mecamoldes, a Azemoldes, a AM Moldes, 
Acimoplás, são empresas que surgem mais tarde durante os anos 80. A Cidaco é 
mesmo anterior, e será do fim dos anos 60, ou início dos anos 70.

Em Cesár, em Oliveira de Azeméis, existem cerca de 20 fábricas que fazem mol-
des para injecção de solas de sapatos.

É quase um sector à parte porque nós não trabalhávamos para a indústria do 
calçado. A Moldoplástico chegou a fazer um molde para a Suelatex, para Caracas, 
que pertencia a um senhor de Estarreja. Fizemos uns rectângulos para prensar 
borracha para solas, mas foi apenas uma experiência.

Existe a Pinhos & Ribeiros, que é uma empresa que se dedica à fabricação de 
moldes para sapatos.

Aqui na zona de Oliveira de Azeméis, durante os anos 50 e 60 havia um pouco, 
a intersecção do sector dos moldes com o sector dos sapatos, porque muitas ve-
zes os trabalhadores que são precisos nos moldes vêem do sector do calçado.

Haviam também outras indústrias, como a dos chapéus, que também empre-
gava muita gente. E o corte de pêlo. 

CENTRO INDUSTRIAL DE 
MOLDES

INDÚSTRIA AUTOMÓVEL

MOLDES PARA INJECÇÃO DE 
SOLAS DE SAPATO

OUTRAS EMPRESAS DE 
MOLDES
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PARTE II
USA e Portugal: Monarch Moulds e JDD

Não há ninguém na vida que não tenha ambições e nos anos 70 começamos 
a pensar em ir para os Estados Unidos 1976. Nós trabalhávamos directamente com 
a Valiant Plastics Corporation, que trabalhava muito para expositores de lojas de 
supermercados e era um grande cliente da Moldoplástico. Quando precisávamos 
de trabalho, ele arranjava-nos sempre moldes para fazer.

Eu era o único que falava inglês e o primeiro convite que Seymour Cowit (dono 
da Valiant Plastics Corporation) me fez foi se eu queria ir trabalhar para a América. 
Eu recusei e mais tarde ele pergunta-me se eu gostava de montar uma fábrica em 
Portugal. Também não quis, mas a insistência dele era muito grande e começamos 
a pensar em ir para a América.

Ele disse para não nos preocuparmos com nada porque ele montava-nos a 
fábrica, nós trabalhávamos e ele seria nosso sócio, ou não, dependendo da nossa 
vontade.

Este processo começa em 1976 e como ele ia fazer parte deste investimento 
exigiu que nos tornássemos emigrantes legais, e não os chamados emigrantes de 
salto. O processo de legalização demorou quatro anos, até termos o cartão verde, 
e nos tornarmos emigrantes completamente legais nos Estados Unidos.

Nós éramos seis sócios (eu, Domingos Coutinho, João Pinto, João Armando – já 
falecido nos USA, José Manuel Maia e Manuel Angelo) e ele não quis na altura ser o 
sétimo sócio. Quando fomos para lá tínhamos o dinheiro para o dia-a-dia, mas não 
tínhamos dinheiro para fazer investimentos. Pensávamos que ele nos ia montar a 
fábrica e comprar as máquinas todas, mas quando lá chegámos ele perguntou-
nos se tínhamos fundo de maneio. Passadas duas semanas de lá termos chegado 
tive de voltar a Portugal para arranjar 25.000 dólares para o fundo de maneio da 
empresa. Quem nos emprestou esse dinheiro foi o Sr. Osvaldo Pinto, de Outeiro, 
Oliveira de Azemeis, entretanto falecido (ainda nós estávamos na América).

Mais tarde, com a situação estabilizada, as nossas famílias vieram ter connosco.

VALIANT PLASTICS  
CORPORATION

MOLDES EM ALUMÍNIO

Este processo começa em 1976 e como ele ia fazer parte deste 
investimento exigiu que nos tornássemos emigrantes legais, e não os 
chamados emigrantes e salto. O processo de legalização demorou quatro 
anos, até termos o cartão verde

O Seymour Cowit ajudou-nos então a montar a fábrica, mas não queria que 
montássemos a fábrica em locais com predominância negra e escolheu montar a 
fábrica em Farmingdale na zona de Long Island, Nova Iorque, próxima da Majestic 
Molded Products. A fábrica ficou pronta passados três meses.

Depois de começarmos a trabalhar nós pagávamos-lhe o investimento de 
80.000 dólares que ele tinha feito connosco, mais juros de 17,5% ao ano.

Ele arranjava-nos moldes para fazer e quando nós lhe dávamos o orçamento, 
de 8.000 dólares por exemplo, ele dizia que tinha quem lhe fizesse o mesmo mol-
de por 6.000. Isto era uma constante mas nós não tínhamos alternativa porque os 
outros clientes que conhecíamos não eram de Nova Iorque. Tínhamos de fazer 
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uma coisa que nunca tínhamos feito:  moldes em alumínio, que são feitos mais 
depressa, porque é mais fácil maquinar o alumínio. Os moldes que ele mandava 
fazer eram para pequenas produções, de 50 ou 75 mil peças.

Nós fizemos muitos moldes em alumínio e enquanto trabalhámos para o Sr. 
Cowit trabalhávamos praticamente para poder manter a fábrica e não para ganhar 
dinheiro, porque quando eu lhe dava o preço ele dizia que tinha sempre quem lhe 
fizesse mais barato. Tínhamos de aceitar o valor dele senão ficávamos sem fazer 
nada, o que era muito pior.

Actualmente continuo a preferir fazer um molde em alumínio do que em aço. 
Nós fazíamos as partes moldantes em aluminio para o Sr. Cowit, que já tinha mui-
tos moldes, e ele aproveitava as estruturas de outros moldes, onde montávamos 
as placas moldantes (macho e cavidade) para fazer outras peças.

Ele podia usar as estruturas que tinha, de vários moldes, e encomendava ape-
nas as novas partes moldantes, o que lhe permitia poupar muito dinheiro. É van-
tajoso para uma empresa de produtos plásticos mandar fazer as partes moldantes 
em alumínio e aplicar estruturas já feitas porque isso significa poupar sempre cerca 
de 30% do custo do molde.

SEYMOUR COWIT

NOVOS CLIENTES

Tínhamos de fazer uma coisa que nunca tínhamos feito:  moldes em 
alumínio, que são feitos mais depressa, porque é mais fácil maquinar 
o alumínio. Os moldes que ele mandava fazer eram para pequenas 
produções, de 50 ou 75 mil peças.

O Sr. Cowit estava todos os dias às seis horas da manhã na fábrica e trabalhava 
até às treze horas. Depois vinha-me buscar, visitávamos alguns clientes, ele ia bus-
car uma amiga, e íamos jantar os três.

Num jantar disse-lhe que sempre que ele nos encomendava um trabalho, ele 
discutia o preço em 3 ou 4 mil dólares, mas todos os dias jantávamos e ele gastava 
em cada jantar entre 250 e 400 dólares. Ele só ia aos melhores restaurantes e eu 
disse-lhe que preferia que ele me pagasse mais 1.000 ou 2.000 dólares num traba-
lho do que pagar me os jantares.

Ele respondeu-me que quando estava atrás da secretária estava a trabalhar 
para o patrão dele, que era ele próprio, e tinha de fazer o melhor negócio possí-
vel. Depois de sair do escritório o dinheiro não importava. Ouvi as palavras dele e 
achei-as uma grande lição.

O negócio do Sr. Cowit era o que ele chamava “displays”, que eram exposito-
res. Os moldes para ele eram para fazer peças de cristal ou peças transparentes. 
Ele precisava de muitos moldes apesar de cada molde servir para fazer peças em 
pouca quantidade.

Começamos depois a conhecer outros clientes. Um deles foi numa viagem em 
que um de nós veio a Portugal e no avião vinha um senhor chamado Stanley Bind-
man que tinha uma fábrica de plásticos e que nos convidou a conhecer uma outra 
pessoa, o Zeke Cooper, e começamos então a fazer moldes para outros clientes 
além da Valiant. 

Fizemos o primeiro molde para outro cliente, que correu bem, estava bem fei-
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to e cumprimos o prazo e começamos a ter bastante procura de moldes. O traba-
lho começou a aumentar e o Sr. Cowit veio ter connosco e disse-me que gostava 
de ser nosso sócio.

Para não lhe dizer não de imediato, disse que tinha de falar com os meus sócios. 
Dissemos-lhe depois que isso não era possível, já tínhamos sócios que chegassem 
e ele não tinha querido ser nosso sócio na altura em que formamos a empresa.

Continuamos a trabalhar. Entretanto o Sr. Cowit morre e viemos então a des-
cobrir, através do advogado que tratou da nossa legalização, que ele estava a pre-
parar a vinda de quatro ingleses para a América, para montarem uma fábrica de 
moldes para ele, porque entretanto nós tínhamos deixado de fazer os trabalhos 
que ele queria pelo preço que ele queria. Passámos a ter mais clientes e mais tra-
balho. A partir dessa altura começamos a ganhar dinheiro.

Os clientes sentiam-se seguros porque mesmo quando havia um problema 
no molde, no extractor, no polimento ou na rebarba, nós íamos lá resolver o pro-
blema. Nos primeiros dois anos, até 1983, partilhávamos os quartos e raramente 
saiamos de casa porque nem sequer tínhamos dinheiro para o café. Nós tínhamos 
de guardar dinheiro para as famílias que estavam em Portugal. 

Os clientes para quem passámos a trabalhar encomendavam-nos moldes para 
brinquedos, como a HG Toys de Nova Iorque, a Majestic Molded Products,  do Nor-
man Davis, a Haller Plastics, de Farmingdale (onde encontrei o Marvin Davis depois 
de ele deixar o Laurita), e a Creative Bath (que fazia moldes para acessórios de casas 
de banho, desde o assento da sanita, toalheiros, escovas e tudo mais).

Quando o Sr. Cowit nos ajudou a montar a fábrica, teve a preocupação de nos 
colocar numa zona onde havia uma grande comunidade portuguesa, Mineola 
(Nova Iorque). Nessa zona morava também o Joe Silmi, que era sócio do Sr. Cowit, e 
enquanto estávamos à espera de ter a fábrica montada ele levava-nos para fazer re-
parações nos moldes da fábrica dele, que ficava em Jamaica, entre Mineola e Nova 
Iorque. Na nossa zona haviam várias fábricas de moldes e fábricas de injecção.

PORTUGAL

MONARCH MOLDS (USA)

Por vezes, quando tínhamos trabalho encomendávamos serviço a empresas 
em Portugal, nas quais tínhamos confiança de que faziam um bom serviço, como 
a Correia & Irmão (de Travanca, Oliveira de Azemeis), Anibal Costa & Irmão, A. Silva 
Godinho, Irmãos Melo, Mecamolde, etc. 

Uma vez encomendamos um molde ao Vítor Francisco, da Famopla, da Mari-
nha Grande.

Trabalhamos na América durante 10 anos. Se tivéssemos ido para lá uns cinco 
anos antes, e talvez com menos um ou dois sócios, teríamos tido muito mais pro-
veito. Porque o que fizemos foi inédito e fomos pioneiro.

Fomos seis, mas viemos só três, nos anos 80. Três do grupo entretanto deixa-
ram a empresa, ainda nos USA. Regressei eu (em 1989) e o Domingos Coutinho e o 

Trabalhamos na América durante 10 anos. Se tivéssemos ido para lá uns 
cinco anos antes, e talvez com menos um ou dois sócios, teríamos tido 
muito mais proveito. Porque o que fizemos foi inédito e fomos pioneiro.
Fomos seis, mas viemos só três, nos anos 80
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TECNOLOGIA

CONCORRÊNCIA

NEGÓCIOS NA AMÉRICA

REGRESSO

João Coutinho ainda ficaram nos USA. Venderam depois a empresa americana aos 
empregados (portugueses) que lá trabalhavam e regressaram definitivamente no 
inicio dos anos 90. A empresa ainda hoje existe (Monarch Moulds).  

Por vezes tínhamos problemas por termos dez pessoas a trabalhar para nós 
em Portugal, e termos moldes a fazer na nossa fábrica e em Portugal. Muitas vezes 
tínhamos problemas com prazos porque um ou outro molde que ia de Portugal 
não chegava ao cliente a funcionar bem e nós tínhamos de largar o nosso trabalho 
e dar assistência a esse molde o que implicava atrasar o nosso trabalho. Contudo 
foi uma boa experiência.

A nossa ideia nunca foi ficar na América o resto da vida. Quando viemos de 
lá deixámos a fábrica a empregados nossos que entretanto tínhamos levado de 
Portugal. Actualmente essa fábrica ainda existe e pertence a portugueses, que 
continuam a fazer moldes em alumínio. 

Quando chegámos à América a tecnologia que lá existia era exactamente a 
mesma que existia em Portugal. 

A diferença é que todo o equipamento que o Sr. Cowit comprou para nós era 
feito em Taiwan, como as fresadoras, tornos, rectificadora, pantógrafo, máquinas 
de furar e máquinas de erosão.

Os negócios na América estavam quase todos nas mãos de judeus. Numa cer-
ta altura um senhor chamou-nos para vermos uns moldes que precisavam de re-
paração. Ele dizia que o dinheiro não era problema. 

Depois de ele nos ligar duas ou três vezes, fui lá com o João Pinto, para vermos 
os moldes.

Mais uma vez ele disse que o dinheiro não era problema e que queria os mol-
des a trabalhar.

Vimos que ele tinha lá montes de ferro, tinha as coisas muito mal feitas e ia de-
morar a arranjar os moldes. Fizemos os cálculos e demos-lhe o preço para arranjar 
2 moldes por 15.000 dólares. Ele achou caríssimo, mesmo depois de dizer que o 
dinheiro não era problema e nós viemos embora.

Quando chegámos à América a tecnologia que lá existia era 
exactamente a mesma que existia em Portugal. 
A diferença é que todo o equipamento que o Sr. Cowit comprou para nós 
era feito em Taiwan

Na América quase não tínhamos concorrência. Quando fomos para a América 
passámos a ser concorrentes de uns gregos que nessa altura faziam moldes para 
o Sr. Calvit. Além deles haviam uma ou duas empresas e algumas empresas que 
faziam manutenção de moldes (mas não os fabricavam). 

A empresa onde trabalhavam o Marvin Davis (Haller Plastics Corporation) fazia 
moldes e também mandava fazer moldes fora. Nós começamos por fazer acaba-
mentos de moldes para eles e posteriormente passamos a fazer moldes completos.

Regressamos da América em 1990 depois de montar a JDD em Portugal duran-
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te 1985/86. Neste período quando tínhamos moldes para fazer nos Irmãos Melo, 
na Mecamolde ou nas outras empresas, passámos a centraliza-los na JDD.

O regresso foi muito melhor do que a ida. Quando fomos para lá foi uma aven-
tura, fomos para o desconhecido e os primeiros tempos foram muito difíceis. 

Apesar do Sr. Cowit ter tido proveito em nos ajudar, por ter lucrado com os 
juros e com os preços que nos pagava pelos moldes, a verdade é que sem ele 
nunca teríamos conseguido. Mas afinal o dinheiro para as máquinas era do fundo 
de pensões da Valiant Plastics! O Sr. Cowit nem sequer arriscou o dinheiro dele!

No regresso já tínhamos a nossa fábrica, onde trabalhavam pouco mais de 20 
pessoas, e onde estava já o João Pinto.

Com o crescimento do mercado asiático, algumas empresas iam a Taiwan 
mandar fazer moldes. Depois tinham problemas e vinham à nossa empresa pedir-
nos para fazermos as correcções nos moldes. Se não tivéssemos trabalho, acei-
távamos fazer a reparação. Senão não íamos parar de trabalhar num molde para 
fazer a reparação num molde que não tinha sido feito por nós. Além disso o nosso 
objectivo era ganhar dinheiro, e o nosso interesse era em clientes que nos enco-
mendassem todo o trabalho. 

Também não gostávamos dos clientes que quando lhes dávamos preços para 
moldes nos diziam que tinham em Taiwan quem fizesse muito mais barato, talvez 
metade ou até 2/3. Por isso, se as empresas americanas estão actualmente cha-
teadas com as empresas asiáticas, isso é fruto das suas acções do passado. Quem 
semeia ventos colhe tempestades.

TAIWAN

CHINA

O regresso foi muito melhor do que a ida. Quando fomos para lá foi uma 
aventura, fomos para o desconhecido e os primeiros tempos foram muito 
difíceis.

A Sound Design era uma empresa americana inteiramente judia para quem 
fazíamos muitos moldes. Fazia gira-discos, rádios e outros acessórios de música. 
Era uma empresa que pagava muito bem mas quando a concorrência os começou 
a afectar eles deslocaram a empresa que tinham em Newark, New Jersey para El 
Paso, no México. Levaram algumas das melhores máquinas de injecção que ti-
nham (que eram da marca japonesa Kawautchi). Depois mudaram-se para a China 
vermelha para fazer plásticos e moldes e deixaram de encomendar moldes a nós 
ou a outras empresas americanas. 

Se houve alguém que contribui para o crescimento dos moldes da indústria 
chinesa foram os americanos.
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O meu pai foi empresário de moldes para vidro e borracha. A empresa chama-
va-se José Maria Dias da Silva. Antes de se estabelecer por conta própria junto à 
estação foi encarregado do Aires Roque.

Fazia moldes de compressão, especialmente para baquelite, para artigos como 
colheres, bandejas, tigelas. Eram moldes simples. Os moldes eram pequenos por-
que as prensas, as máquinas em que se usavam os moldes, eram pequenas e tí-
nhamos de limitar o molde ao tamanho da máquina.

Em 1949, quando o meu pai faleceu, a empresa tinha cerca de 18 pessoas e foi 
transformada numa empresa de fogões a petróleo com o nome Tapiol. Durou até 
cerca de 2005 e fazia trabalhos artesanais, ou quase artesanais, em cobre e latão, 
como tachos e floreiras.

Eu nasci em 1938. Comecei o meu trabalho como torneiro. Aos 18 anos era 
encarregado da secção de serralharia e tornos numa empresa de um tio meu, que 
fazia peças mecânicas para automóveis.

Em 1951 entrei para o Centro Vidreiro onde fui fazendo escola e onde estive 18 
meses na parte de moldes para vidro e onde me desenvolvi e especializei na arte 
de bancada. Fui amigo do Sr. Mateiro, que era muito amigo do meu pai. 

Nessa altura havia o Centro Vulcano onde fabricavam moldes para plástico. Eu 
trabalhava no próprio Centro Vidreiro, na secção de manutenção e moldes para 
a empresa, onde trabalhavam cerca de 15 pessoas. Fazíamos reparações à base 
de torno. Na produção de moldes para a empresa fazíamos um pouco de tudo, 
incluindo frascos e outros produtos da época.

No tempo em que estive no Centro Vidreiro o Sr. Mateiro viajava por Moçambi-
que. Depois voltei para a empresa do meu tio a convite do encarregado da altura.

Saí então para o Centro Industrial de Moldes, uma fábrica de moldes para plás-
tico que pertencia ao Sr. Germano. Foi aí que aprofundei os meus conhecimentos 

Armindo
Pinho

ORIGEM DA TAPIOL

CENTRO VIDREIRO

CENTRO INDUSTRIAL DE 
MOLDES
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sobre os moldes. Já tinha noções sobre a fabricação de moldes mas precisava de 
aprofundar conhecimentos do princípio e do fim do molde.

Essa empresa durou pouco tempo porque o Sr. Germano não tinha vocação 
para a indústria. Quando lá trabalhei o encarregado era o Sr. Nelson, que veio de-
pois a ser meu encarregado na Pinhos e Ribeiro.

No Centro Industrial de Moldes cerca de 98% dos moldes eram para injecção. 
Produzíamos centenas de moldes para a Ina, uma empresa da Marinha Grande 
que pertencia ao Sr. Aires Roque.

Saí do Centro Industrial de Moldes para me estabelecer juntamente com o 
meu irmão. Éramos serralheiros qualificados e a 1 de Abril fomos despedidos por-
que constava que nós nos estávamos a preparar para nos estabelecermos.

Arranjamos umas instalações modestas, comprámos um torno, uma fresadora, 
uma máquina de furar e o indispensável para começarmos a trabalhar. O funda-
mental era ter cabeça e mãos. Contratámos um operário, começamos a trabalhar 
e passados dois anos mudamos de instalações.

A Pinhos e Ribeiro nasce oficialmente a 31 de Julho de 1963. Trabalhámos ini-
cialmente para o mercado interno. Entretanto começam a aparecer os intermediá-
rios e os importadores estrangeiros e começamos a trabalhar para exportação.

Trabalhámos fundamentalmente com o Sr. Lacey, que foi a pessoa que mais 
trabalho distribuiu pelas empresas. Trabalhámos pouco o Tony Jongenelen. Mas 
trabalhámos com o Sr. Shapiro, da Plásticos del Rey, e muitos outros. As exporta-
ções eram todas de moldes para injecção.

PINHOS & RIBEIRO

O meu pai foi empresário de moldes para vidro e borracha. A empresa 
chamava-se José Maria Dias da Silva. Antes de se estabelecer por conta 
própria junto à estação foi encarregado do Aires Roque.

Arranjamos umas instalações modestas, comprámos um torno, uma 
fresadora, uma máquina de furar e o indispensável para começarmos 
a trabalhar. O fundamental era ter cabeça e mãos. Contratámos um 
operário, começamos a trabalhar e passados dois anos mudamos de 
instalações.

Por volta de 1968 começámos a trabalhar nos moldes para o calçado. Tínha-
mos vontade de fazer o que os outros faziam, e se os outros faziam nós também 
éramos capazes de fazer. 

Foi um desafio do Sr. Domingos Torcato Ribeiro, da Campeão Português, que 
era uma potência. Nós fazíamos reparações dos moldes que ele comprava em 
Inglaterra na CSI. Numa altura ele desafiou-nos dizendo que nós não tínhamos ca-
pacidade para produzir moldes daquela categoria. Para mim isso era um desafio e 
eu propus-lhe que me financiasse a máquina para ensaiar os moldes, que era uma 
máquina especial, e eu retribuía-lhe produzindo-lhe os moldes para o calçado.

Ele aceitou, mandou vir a máquina e eu comecei a fazer os moldes. Eram mol-
des diferentes, muito rigorosos. As máquinas eram de injecção directa e os moldes 
trabalhavam por cima. Mais tarde os moldes passaram a ser feitos por baixo.

MOLDES PARA CALÇADO
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gos que tínhamos na Itália. 
Guiámo-nos também por catálogos. Havia empresários que punham catálogos 

nas feiras e nós folheávamos os catálogos e víamos os produtos que eles faziam. 
Era uma bíblia da arte na nossa mão, que nos permitia ver os produtos e perceber 
as máquinas que eles tinham. O erro deles era que para mostrarem as suas capa-
cidades punham todas as informações nos catálogos e com isso nós arranjámos 
trabalho para algum tempo.

Passámos a fazer de tudo que os outros fizessem, como moldes bicolor ou 
tricolor.

Depois foram aparecendo outros clientes, como a Xavi, que nos comprou to-
neladas de moldes. 

Havia pouca oferta deste tipo de moldes e era difícil às empresas entrarem 
neste ramo dos moldes porque tinha muitos pequenos truques. Se os moldes não 
fossem muito precisos, então não encaixava a sola, nas solas soltas. Ou se fosse 
injecção directa, o molde largava o material todo pelas bordas.

O Sr. Domingos Torcato Ribeiro iniciou a injecção directa em Portugal. Como 
tinha dinheiro não tinha demasiados problemas porque mandava vir os moldes de 
fora e vinham fazer-lhes as afinações necessárias.

Numa altura ele desafiou-nos dizendo que nós não tínhamos capacidade 
para produzir moldes daquela categoria. Para mim isso era um desafio e 
eu propus-lhe que me financiasse a máquina para ensaiar os moldes, que 
era uma máquina especial, e eu retribuía-lhe produzindo-lhe os moldes 
para o calçado.

INJECÇÃO DE SOLAS PARA 
SAPATOS

Hoje em dia, a minha filha, que dirige a fábrica, é capaz de produzir em 
três dias moldes para os quais eu precisaria na altura de três semanas.

A injecção directa é muito complicada. Por exemplo, basta haver uma diferen-
ça de pelaria de 2 décimos para a matéria-prima sair fora. Era preferível não entrar 
bem do que fugir-nos na pelaria. Esse era o truque do calçado.

Hoje em dia, a minha filha, que dirige a fábrica, é capaz de produzir em três dias 
moldes para os quais eu precisaria na altura de três semanas.

Quando começamos a trabalhar com os moldes para o calçado criámos uma 
divisão na empresa. Numa das divisões trabalhava-se apenas para moldes de cal-
çado e havia um encarregado da minha confiança a quem eu pedia contas. Na 
outra divisão, a mais antiga, fazíamos os moldes para plásticos.

Inicialmente a produção era conjunta, mas criava confusões e muitas vezes 
não se sabia de que eram os trabalhos. Cheguei a ter 65 trabalhadores nos moldes 
para calçado e 80 trabalhadores nos moldes para plástico, que tinham máquinas 
de injecção para teste dos moldes.

Os moldes para sapatos representavam cerca de 40% da actividade empresa. 
Em termos financeiros era muito vantajoso porque praticamente eu fazia o preço 
que queria, desde que fosse mais barato do que os italianos. Por vezes os clientes 

MOLDES PARA SAPATOS E 
MOLDES PARA PLÁSTICOS
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iam a Itália buscar moldes porque diziam que os nossos moldes eram maus ou não 
prestavam, mas mais tarde vinham ter comigo para fazer reparações aos moldes, 
muitas vezes moldes ainda novos. Foi uma área muito rentável.

Hoje em dia, para quem estiver estruturado e se tiver actualizado com ma-
quinaria, continua a ser uma área interessante. Mas é uma área onde é preciso ser 
muito competitivo.

Depois de começarmos a trabalhar na área dos sapatos apareceram mais 2 
empresas, a Mecanomolde (no Porto) e o Rufino. No entanto eles não eram tão 
activos, não visitavam feiras e não tiveram tanto sucesso. 

Nós chegamos a ter uma fundição própria, com tecnologia italiana, com dois 
fornos eléctricos e pessoal especializado, que servia apenas para os moldes para 
sapatos.

Inicialmente o sapato era maquinado, mas entretanto entraram na moda os 
sapatos feitos com sola em maquetes. Fazia-se a maquete em araldite ou outro 
material sintético e transporta-se para a fundição. Isso significa que a sola saia da 
fundição semi-acabada. Hoje em dia 95% da produção de solas para sapatos é 
feita por fundição especial, com materiais especiais. Esta foi uma das razões que 
levou à separação dos moldes na empresa. Era preciso ter alguém à frente da sec-
ção dos sapatos, alguém que tomasse conta dessa secção e foi a minha filha que 
ficou à frente da secção dos moldes para sapatos.

As empresas que começaram a fazer moldes para os sapatos, a Mecanomolde 
e o Rufino, já faziam anteriormente moldes para borracha, que eram feitos em aço 
com uma tecnologia própria.

Eu entro nesta área no início da fundição e consegui evoluir mais rapidamen-
te enquanto eles tinham de se adaptar, formar pessoal e criar estruturas para se 
adaptarem à fundição. 

Cheguei a ter 65 trabalhadores nos moldes para calçado e 80 
trabalhadores nos moldes para plástico, que tinham máquinas de 
injecção para teste dos moldes.
Os moldes para sapatos representavam cerca de 40% da actividade 
empresa. Em termos financeiros era muito vantajoso porque 
praticamente eu fazia o preço que queria, desde que fosse mais barato do 
que os italianos.

SÓCIOS ORIGINAIS

A Pinhos e Ribeiro foi uma empresa onde muita gente dos moldes 
aprendeu a trabalhar. Éramos chamados de universidade de moldes 
de Oliveira de Azeméis. Empregámos muitas pessoas que tinham 
qualidades, que tinham curso industrial ou que tinham mesmo a 
tendência para o trabalho. 

A Pinhos e Ribeiro nasceu com três pessoas: Armindo Pinho Silva, Ramiro Pinho 
Silva e Firmino José Ribeiro, que era o nosso sócio capitalista.

Posteriormente entraram mais 2 sócios, que entretanto vieram a sair. Depois 
o meu irmão decide estabelecer-se com o Firmino, e montam a Metalúrgica das 
Aldas, que já foi extinta. Eu fiquei com a minha mulher como sócia.
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O meu irmão era mecânico e quando achou que não era aquilo que gostava 
de ser foi trabalhar para a Simoldes, onde se especializou.

Apesar de termos a fundição, nunca produzimos moldes para vidro. Os moldes 
para vidro eram fundidos na Alba, em Albergaria à Velha.

A Pinhos e Ribeiro foi uma empresa onde muita gente dos moldes aprendeu 
a trabalhar. Éramos chamados de universidade de moldes de Oliveira de Azeméis. 
Empregámos muitas pessoas que tinham qualidades, que tinham curso industrial 
ou que tinham mesmo a tendência para o trabalho. 

Nós fazíamos uma selecção: essas pessoas trabalhavam em horário pós-laboral 
para vermos quem se destacava para ser contratado.

Não recrutávamos pessoas de outras empresas, mas recrutávamos pessoas da 
Escola Industrial. E fui um dos fundadores do Cenfim.

Da Pinhos e Ribeiro saiu muita gente. Alguns dos bons encarregados monta-
ram a sua própria fábrica. Um deles foi o Eng. Rebelo, da Macromoldes. Foi uma 
pessoa que esteve em Angola nos caminhos-de-ferro de Benguela, como enge-
nheiro ferroviário. Regressou antes do 25 de Abril e rapidamente evoluiu na área 
dos moldes. Tem agora duas fábricas onde trabalham os seus filhos.

Outros encarregados saíram para a Simoldes, para a Moldoplástico e espalha-
mos um “exército” de gente bem preparada.

A Pinhos e Ribeiro durou até ao ano 2000. 
Entretanto houve uma grande crise na indústria de moldes para plásticos e 

nessa crise duas empresas clientes ficaram a dever-nos muito dinheiro. Uma das 
dívidas era de uma empresa da Bélgica que nos ficou a dever 12.000 contos. A 
outra empresa era da Áustria e fazia moldes para Israel. Houve um problema entre 
o israelita e o nosso cliente austríaco, e como o alemão não conseguiu receber o 
dinheiro dos moldes do israelita, não teve dinheiro para nos pagar.

Os nossos moldes para plástico eram vendidos para vários mercados. No mer-
cado espanhol estávamos com moldes para variados produtos, como componen-
tes para automóvel e mesas e cadeiras de jardim. No mercado inglês estávamos 
através do Sr. Lacey. Estávamos também no mercado brasileiro, no mercado ho-
landês e no mercado belga (onde ficámos também com uma dívida). Fizemos 
também moldes para o mercado americano através da empresa portuguesa Cifly, 
e da Creative Machine que era descendente da Cifly. 

As relações com a Marinha Grande sempre foram boas. Nós éramos sócios da 
Cefamol. Fizemos muitos amigos por lá.

A Pinhos e Ribeiro foi umas das primeiras empresas de moldes. A primeira foi 
a Metaloura, depois surge a Moldoplástico, a Simoldes e a A. Silva Godinho. Nós 
aparecemos a seguir e depois surgem muitas outras empresas.

A Metaloura dura até ao início dos anos 70 e o seu fecho deve-se ao aparecimen-
to de novas empresas com mais preparação e outros equipamentos. Foi passada 
para a Sitape e deslocada para Vale de Cambra para dar apoio às fábricas da Vicai-
ma.

Nos anos 60 em Oliveira de Azeméis trabalhava-se no vidro, nos sapatos, na 

UNIVERSIDADE DOS MOLDES 
EM OLIVEIRA DE AZEMÉIS

MERCADOS

ORIGENS DO SECTOR



178

agricultura ou nos moldes, que deram um impulso muito grande à zona. Se actu-
almente fechassem todas as empresas de moldes, Oliveira de Azeméis iria tremer.

Eu passei pela escola industrial e fui aluno do mestre Guilherme em meados de 
1950. Era um indivíduo muito inteligente e exigente e um aluno do mestre Guilher-
me era uma pessoa que servia para trabalhar connosco.

Hoje em dia existem outras tecnologias, existem computadores, sistemas CAD/
CAM. O mestre Guilherme foi um bom profissional, mas no tempo dele. Ele fazia 
trabalhos de precisão em serralharia e nunca cruzava os braços.

Na Pinhos e Ribeiro chegámos a ter a electroformação para cobre e para níquel, 
para o mercado interno. Servia para produzir os brinquedos de látex das crianças, 
brinquedos que chiavam quando eram apertados.

Eram produzidos por electroformação, Havia 2 tinas grandes, com ânodo e 
cátodo, e o boneco, que servia de modelo, oscilava em água efervescente. Com 
a passagem da corrente eléctrica o metal das barras grandes que estavam nas 
pontas produziam os moldes. Fizemos moldes para bonecos e para enxertos que 
serviam para meter os moldes. 

Acabamos por extinguir este método porque não era viável. O material que se 
gastava para produzir um molde era demasiado, especialmente o níquel. Foi um 
atrevimento da nossa parte.

ESCOLA INDUSTRIAL

ELECTROFORMAÇÃO
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Nasci em 1942 na aldeia, em Oliveira de Azeméis, em Ul, numa zona de campo 
e comecei a trabalhar numa serralharia, a Moldoplástico, em 1955, de quem fui o 
empregado numero um. Tinha feito a quarta classe aos 10 anos e entretanto tra-
balhei no campo como os meus pais e os meus três irmãos, porque eram poucas 
as indústrias na altura.

Tinha a perspectiva de ser serralheiro de automóveis, mas por casualidade en-
contrei uma pessoa na rua que me disse que ia abrir uma fábrica, a Moldoplástico, 
e talvez se arranjasse lá trabalho.

Comecei então a trabalhar na Moldoplástico, que aliás nada tinha de serralharia.
A Moldoplástico nasceu com 3 sócios, o Joaquim, o Lúcio e um cunhado deles, 

que era o sócio capitalista. Entretanto esse sócio capitalista desistiu e entrou o meu 
avô, o Sr. Manuel Carreira, que foi sócio durante dois anos.

 Eu fui o empregado nº 1 da Moldoplástico. Começamos no rés-do-chão de 
uma casa de habitação com um pantógrafo, um ou dois limadores, 2 fresadores 
pequenas, e trabalhámos ali durante quatro anos para o mercado nacional. Entre-
tanto a Moldoplástico cresceu e começou a fazer dinheiro e eles dispensaram o 
meu avô de sócio.

O meu avô nunca teve muito dinheiro, mas era um homem do campo e tinha 
terrenos e crédito, e nessa altura ter 50 ou 100 contos era muito dinheiro.

Quando o meu avô saiu fiquei ainda a trabalhar na Moldoplástico durante pou-
co tempo, até ele me lançar um repto para, juntamente com um tio meu, que 
também trabalhava na Moldoplástico, abrirmos a nossa própria oficina.

Em 30 de Janeiro de 1959 foi feita a escritura da Simoldes Aços, que começou 
a trabalhar com 4 ou 5 pessoas no centro de Oliveira de Azeméis, debaixo de um 
prédio que tinha sido acabado de construir . Nós vivíamos na cave. 

SIMOLDES

António 
Rodrigues

MOLDOPLÁSTICO
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A Simoldes começou com 3 sócios: o meu avô com 50% e os outros 2 sócios 
com 25%. Eu e o meu tio ainda não tínhamos idade para ser sócios. Esses sócios 
eram pessoas com experiência: o Sr. Nelson Lemos era um homem de bancada. e 
o Sr. Santos Godinho era torneiro na Moldoplástico. Passados dois ou três anos, o 
Nelson Lemos desistiu da sociedade e nós continuamos a trabalhar. 

Em 1962 passámos para outro edifício, na Espinheira, já com mais condições. 
Lembro-me que as máquinas foram transferidas para a Espinheira em carro de 
bois.

Nos primeiros três anos trabalhámos para o mercado interno. Fazíamos brin-
quedos para os clientes que conhecíamos da Moldoplástico, como a Xavi e a Pá-
tria, ambas em Guimarães, a Sá Alves em Espinho, outras em Leiria, etc. Fazíamos 
brinquedos pequenos. 

Nós faziamos poucos moldes até porque éramos só cinco. Trabalhávamos ma-
nualmente. Dava-se o desbaste por formas manualmente, ou através do pantógra-
fo, com a ajuda de escantilhões. Não havia desenhos e tínhamos de copiar a partir 
das peças, Tirávamos medidas, fazíamos os escantilhões, para dar as formas, e se 
pudéssemos tirávamos um modelo sobre a parte plástica para usarmos depois o 
pantógrafo. 

Nunca fizemos moldes para vidro, apesar de na época em que trabalhávamos 
muito para o mercado nacional termos feito alguns moldes para insuflação. Mas 
abandonamos esse mercado quando começamos a exportar. 

A certa altura tivemos que comprar um automóvel para transportar os moldes, 
que iam abertos na mala do carro. Mais tarde, já na Espigueira, compramos umas 
carrinhas Bedford, que, curiosamente, ainda existem.

ESPINHEIRA
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A F. Ramada era o nosso fornecedor exclusivo do aço. Recordo que quando 
ainda trabalhava na Moldoplastico o aço vinha na carreira, era deixado no centro 
da cidade e levávamos o aço para a fábrica com a ajuda de um carrinho de mão.

Tínhamos pantógrafos, tornos, fresadoras e limadoras. Inicialmente começa-
mos com quatro pessoas, mas rapidamente surgiram mais duas pessoas. Penso 
que quando nos mudamos para Espinheira já deveríamos ser cerca de 15 pessoas. 
A partir desse momento começamos a comprar máquinas já de outra dimensão. 
Na altura já era uma evolução, apesar de não terem mais do que um metro longi-
tudinal.

No dia 25 de Abril de 1974 a Simoldes Aço mudou para as actuais instalações, 
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Foi nessa altura que contratamos o nosso primeiros desenhadores: o Ilídio Tei-
xeira e o João Fernandes, que era oriundo da Oliva. A necessidade de desenhadores 
na Simoldes surge por volta de 1963, quando começamos com as exportações. 

Progressivamente fomos ampliando a nossa capacidade, compramos máqui-
nas maiores e dessa forma também as nossas peças aumentavam de tamanho. 
No entanto houve um momento em que tudo que se produzia para Portugal era 
através de cópia, ao contrário da restante produção (para o mercado externo) que 
era feita a partir de desenho. Depois da evolução que já tínhamos atingido nas 
exportações sentimo-nos numa posição um pouco desconfortável e tivemos que 
terminar com o método da cópia. A partir desse momento todos os moldes co-
meçavam pelo estirador.

Dava-se o desbaste por formas manualmente, ou através do pantógrafo, 
com a ajuda de escantilhões. Não havia desenhos e tínhamos de copiar a 
partir das peças, Tirávamos medidas, fazíamos os escantilhões, para dar 
as formas, e se pudéssemos tirávamos um modelo sobre a parte plástica 
para usarmos depois o pantógrafo.

DESENHADORES

O primeiro molde a ser exportado foi para uma empresa espanhola da indús-
tria automóvel, a Planosa, que era uma empresa de Vigo que trabalhava muito 
para a Citroën. Curiosamente foi a própria Planosa que nos descobriu e assim fica-
mos seus fornecedores. Infelizmente essa empresa já fechou. 

Mais tarde tomamos a iniciativa de contactar com outra empresa espanhola 
mais ligada a artigos para o lar chamada Plásticos Galicia. 

EXPORTAÇÃO (ESPANHA)

Recordo que quando ainda trabalhava na Moldoplastico o aço vinha 
na carreira, era deixado no centro da cidade e levávamos o aço para a 
fábrica com a ajuda de um carrinho de mão.

Posteriormente surgiram os agentes “freelancers”, que funcionavam como in-
termediários entre a nossa empresa e os nossos clientes. Eram pessoas com outros 
conhecimentos e com mais contactos.

Foi nessa altura que nos apareceu o Tony Jongenelen. O Tony começou a enco-
mendar-nos peças, mais concretamente brinquedos. Ele tinha uma boa carteira de 
clientes, com um aceitável leque de boas empresas americanas. Havia uma delas 
que se destacava, julgo que era a Kenner. Creio que este contacto foi bastante im-
portante para a Simoldes. As empresas clientes do Tony eram bastante exigentes 
e de facto tinham uma excelente performance no mercado, consequentemente 
tivemos que nos adaptar a esse nível de qualidade. 

Sinto-me obrigado a mencionar o serralheiro Amadeu Soares, que foi impres-
cindível na nossa adaptação de qualidade. Era certamente o nosso funcionário 
com mais experiência no sector da mecânica da Simoldes e era garantido que 
quando um molde saísse das mãos dele seria certamente um molde em pleno 
funcionamento.

Tivemos sempre uma filosofia de nunca depender exclusivamente de nin-
guém. Tentávamos sempre distribuir a nossa produção por clientes diferentes. 

AGENTES
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Essa filosofia também foi aplicada no caso do Tony Jongenelen e mesmo ao nível 
da quantidade de produção para o continente americano e para a Europa, que 
aliás eram também bastante semelhantes.

Chegámos a trabalhar com o Sr. Lacey, que era um cliente freelancer que com-
prava muitos moldes nesta zona. Eram moldes direccionados para o lar, pratica-
mente todas para o mercado africano. Foi no tempo em que as terrinas e taças de 
vidro foram substituídas pelo plástico. Posteriormente a empresa Sá Alves foi uma 
importante fornecedora desses moldes para o Sr. Lacey.

No entanto houve um momento em que tudo que se produzia para 
Portugal era através de cópia, ao contrário da restante produção (para o 
mercado externo) que era feita a partir de desenho. Depois da evolução 
que já tínhamos atingido nas exportações sentimo-nos numa posição um 
pouco desconfortável e tivemos que terminar com o método da cópia. A 
partir desse momento todos os moldes começavam pelo estirador.

Conheci Pedro Viana Jorge entre 1970 e 1974. Vivia em Gaia e também comer-
cializava moldes, juntamente com a sua mulher, que era quem dominava idiomas 
estrangeiros. Parecia-me ser uma pessoa de origem nobre na sociedade - tinha 
sempre carros desportivos e bastante atractivos. 

Mais tarde acabou por montar a sua própria fábrica nos Carvalhos em Vila 
Nova de Gaia, que tinha excelentes condições. Foi lá que encontramos e contratá-
mos o Sérgio Valdemiro, um desenhador que antes já tinha trabalhado na Marinha 
Grande.

PEDRO VIANA JORGE

Sinto-me obrigado a mencionar o serralheiro Amadeu Soares, que foi 
imprescindível na nossa adaptação de qualidade. Era certamente o nosso 
funcionário com mais experiência no sector da mecânica da Simoldes 
e era garantido que quando um molde saísse das mãos dele seria 
certamente um molde em pleno funcionamento.

Entretanto surge uma empresa sueca, a Bofors Plast, em seguimento de uma 
missão do Fundo Fomento de Exportação. Julgo que foi a nossa exportação mais 
sólida. Começou com uma peça de acessório para a indústria automóvel, era um 
molde de seis toneladas para a parte debaixo do painel de instrumentos. Ainda 
hoje continuamos a ser fornecedores da Bofors (actualmente Lear). Foi certamente 
o ponto de partida para as muitas empresas suecas que temos como clientes. 

Mais tarde fomos contactados pelo Sr. Dave Tanner, de uma empresa norte 
americana. Era uma empresa de peças para máquinas de lavar e o Sr. Tanner apa-
receu cá quando andava no encalço de uma peça encomendada. Creio que esta 
empresa, juntamente com a Bofors e a Planosa, terão sido as nossas primeiras ex-
portações directas sem intermediários.

 Chegamos a vender durante alguns anos para a Venezuela, o que me pro-
porcionou a minha primeira viagem de avião em 1972, com destino em Caracas. 
A viagem correu bastante bem porque consegui muitas encomendas. Era uma 
empresa da Venezuela, mas os donos eram da Catalunha.

EXPORTAÇÃO (SUÉCIA)
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Desenvolvemos uma forte amizade com o Sr. Tanner durante o tempo que 
trabalhávamos com a empresa americana, de tal maneira que mais tarde ele ficou 
nosso representante nos EUA e consequentemente nosso funcionário. Formamos 
nos EUA a empresa Simoldes Inc., um pequeno escritório que funcionava a partir 
da casa dele em St Louis, no Missouri. A partir deste momento houve um corte 
com os agentes, como o Tony, entre outros, mas na realidade a relação nunca fora 
muito intensa. 

Mais tarde, pelas mãos do Sr. Tanner contratámos outro representante, o Sr. Phi-
lip Warlop, para a parte Norte dos Estados Unidos, baseado em Akron, no estado 
de Ohio.

As missões do Fundo Fomento de Exportação deram-me a oportunidade de 
conhecer e conviver com outros empresários nacionais deste ramo. Dessa forma 
fiz amizades bastante importantes. 

Recordo-me do Henrique Neto, do Américo (da Somoplaste), do Santos (da Te-
cmolde), do Matos (da Molde Matos), do Sr. Edilásio e do Fernando Pedro (que era 
o seu sobrinho), entre outros. Entretanto com o tempo ficamos mais afastados... 
mas por vezes ainda os encontro. 

O Santos Godinho era o principal responsável pela parte comercial. No entanto 
por volta de 1967 o Santos Godinho deixou de ser sócio, porque a mulher tinha 
um negócio de feirante que lhes dava bastante proveito. Na verdade essa época 
em que o Santos Godinho era sócio da Simoldes era uma fase que exigia bastantes 
investimentos. Em consequência dessa situação o Santos Godinho optou por re-

SIMOLDES (USA)

FUNDO DE FOMENTO DA 
EXPORTAÇÃO

SANTOS GODINHO
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ceber 550 contos e um automóvel para sair do negócio dos moldes. Curiosamente 
foi a partir deste momento que a empresa começou a dar lucro. 

Como eu era o responsável pelos orçamentos paulatinamente fiquei respon-
sável também da parte comercial e da inerente orientação da empresa. Continuei 
com a responsabilidade dos orçamentos e posteriormente fiquei também respon-
sável pelos negócios externos, o que incluía as viagens para o estrangeiro, apesar 
de não saber falar francês nem inglês. Contratava sempre o intérprete. Contudo 
recebi também a colaboração do Miguel Ângelo e do seu irmão Abel, que eram 
nossos funcionários procedentes da Escola Industrial e tinham conhecimento de 
inglês e francês.

Estive na tropa durante três anos na Figueira da Foz. Curiosamente, e felizmen-
te, não fui mobilizado para Angola. Entrei como soldado e saí como soldado com 
dois louvores, no Regimento de Artilharia Pesada 3. A minha função era condu-
tor auto, mas na verdade fiz a tropa na secretaria. Digamos que foi uma tropa de 
luxo.

TROPA

posteriormente fiquei também responsável pelos negócios externos, o que 
incluía as viagens para o estrangeiro, apesar de não saber falar francês 
nem inglês. Contratava sempre o intérprete.

Tínhamos uma máquina de injecção, ainda antes do 25 de Abril. Mas era uma 
máquina pequena, para os ensaios. Antes de termos essa máquina só tínhamos 
clientes portugueses e era nos próprios clientes que testávamos a peça. Depois, 
quando apareceram as peças para exportação, e fazíamos os ensaios na Sá Alves 
(em Espinho) e na Plásticos Nedina (em Avelãs de Caminho).

Entretanto comprámos mais duas máquinas para continuar a sustentar os nos-
sos ensaios. Porém a situação ganhou outras dimensões porque surge o Gabriel 
Silva, que começou a encomendar-nos peças de plástico para França, terrinas para 
paté. Em 1975 criamos a Ancal, com instalações próprias e com máquinas exclusi-
vas de injecção.

O Gabriel Silva era um amigo e um antigo funcionário nosso que um dia deci-
diu fugir da tropa e emigrar para França. Começou por ser um funcionário de uma 
fábrica de plásticos em França, a Sorel, mas entretanto foi subindo na pirâmide e 
ficou com funções de direcção na Sorel.

Tenho muitas histórias em comum com o Gabriel. Ele chegou a ser o meu intér-
prete nas minhas viagens a França. Lembro-me que ele ia buscar-me ao aeroporto 
em Paris e depois acompanhava-me nas visitas aos nossos clientes. Recordo-me 
do espanto dele quando eu orçamentava peças - por vezes perguntava-me se o 
orçamento era para um molde ou para dois moldes! E eu respondia-lhe que era 
preciso tentar e ver onde era o limite de preços! 

Mais tarde o Gabriel saiu da Sorel e montou uma fábrica dele, no qual nós 
tentamos ajudar da melhor maneira. Lembro-me de não lhe cobrar alguns moldes 
que ele nos encomendava. 

Não posso esquecer-me de mencionar o tio do Gabriel. Tinha uma perícia im-
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pressionante: chegou a fazer moldes de pentes à mão, com uma punceta e sem 
pantógrafo, para a Pátria, uma empresa de Guimarães.

Conheci outro emigrante em França ligado também à indústria de moldes. 
O António Duarte emigrou quando era novo e penso que se formou em França, 
foi dono da Atlancin, uma excelente empresa francesa ligada a moldes plásticos, 
estamparia e prototipagem, (entretanto faliu).

Por volta de 1978 a indústria de molde sofre uma grande recessão provocada 
por uma pesada crise na economia mundial. Felizmente consegui passar por cima 
dessa crise de tal maneira que nessa época cheguei a dar trabalhos à Moldoplasti-
co. Na altura fui a Inglaterra, a Argélia e á Rússia e consegui obter um bom número 
de encomendas. 

A missão à Rússia envolvia oito representantes de empresas portuguesas e 
ditosamente resultou num valor bastante avultado para cada empresa. Durante 
a preparação da missão ficou acordado que não poderiam ir todos os represen-
tantes de cada empresa. Dessa forma separamo-nos por grupo de empresas, em 
que cada grupo de empresas apenas seria representado por uma pessoa. O meu 
nome saiu por sorteio para representar a própria Simoldes a Moldoplastico e a 
Sitape. Curiosamente foi a primeira e última vez que trabalhamos para os países 
de Leste. 

PAÍSES DE LESTE

Posso dizer que não foi fácil a nossa primeira encomenda para a Allibert. 
Vi-me “negro” para conseguir a encomenda.

Mantivemo-nos com o mercado dos EUA com peças para electrodomésticos 
e artigos do lar, e com o mercado europeu ligado à indústria automóvel, do qual 
destaco a Alliber, que agora é a Faurecia, e que representava cerca de 20% das 
nossas exportações.

Posso dizer que não foi fácil a nossa primeira encomenda para a Allibert. Vi-me 
“negro” para conseguir a encomenda. Lembro-me que antes já tinha feito bastan-
tes orçamentos com preços até bastante convidativos, mas eram todos recusados 
pelo comprador, o Sr. Roux. Na altura ele preferia fazer as encomendas no mercado 
francês e italiano. 

Por volta de 1980 aceitaram-nos dois moldes. Felizmente essa foi a primeira 
encomenda de muitas mais. A partir desse momento desenvolvi uma amizade 
com o Sr. Roux, a ponto de ele me convidar para jantares em casa dele.

Entretanto a Hoover instala-se em Portugal, em Lisboa, e encomendou-nos 
um grande projecto de aspiradores que envolvia uma grande encomenda mensal 
de peças plásticas, a tal ponto que tivemos que investir em novas máquinas para 
a Ancal.

A partir de 1980 o meu tio separa-se da Simoldes Aços e a Ancal, que na altu-
ra entre terrinas e aspiradores já tinha muitas encomendas de plásticos, serve de 
moeda de troca para eu ficar com a Simoldes. Foi o resultado de uma situação 
delicada. Eu e o meu tio tínhamos mentalidades diferentes. Posso dizer que me 
entusiasmava demais com este mundo e gostava de arriscar em encomendas exi-

INDÚSTRIA AUTOMÓVEL
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gentes e para isso precisava de um investimento constante em novas máquinas. 
O meu tio tremia com este meu ânimo, porque era uma pessoa mais comedida e 
cautelosa. Eu fiquei com a Simoldes Aços e o meu tio ficou com a Ancal, mas eu 
tinha a permissão para fazer os ensaios na Ancal. 

Mas rapidamente decidi comprar três máquinas de injecção para os nossos 
ensaios, e também para alguns trabalhos para o Gabriel, que instalei na Simoldes 
Aços. Mais tarde comprei um terreno para montar a Simoldes Plásticos onde colo-
quei as três máquinas que anteriormente tinha comprado. 

Foi nessa altura que surge a Renault, o que teve uma grande influencia no 
desenvolvimento da Simoldes. A Renault era obrigada a ter uma percentagem fixa 
de incorporação nacional. Calculo que na altura faziam 300 automóveis por dia 
em Setúbal. 

Um dia apareceram na Simoldes Aços em seguimento das peças do Renault 
5 que nós fornecíamos a Allibert, e seleccionaram-nos para fazer os moldes e as 
respectivas peças em plástico. Entretanto aparece novamente a Hoover com um 
novo modelo de aspirador. Desta maneira a Simoldes Plásticos foi evoluindo sem-
pre com investimento em novas máquinas, que é a minha filosofia de progressão. 

Acredito que esta encomenda da Renault foi a nossa internacionalização nos 
plásticos. A partir desse momento começamos a ser contactados directamente 
pela Renault e por alguns dos seus fornecedores. Lembro-me de uma peça (par-
tes laterais) para o Renault R11 em que tivemos que pagar um royalty a um dos 
fabricante franceses que já tinham desenvolvido a tal peça para fornecer à Renault 
francesa. Nós fabricávamos a mesma peça para Espanha e Portugal. Estranhamen-
te fomos nós que ensinamos aos franceses como é que a peça funcionava. Era 
uma peça difícil, que precisava de conformadores para não deformar.

Actualmente temos seis fábricas de moldes e cerca de oito fábricas de plásti-
cos. No entanto penso que se fosse somente um fornecedor de moldes poderia 
ter um maior volume de vendas no sector da indústria automóvel porque parte 
dos nossos anteriores clientes de moldes começaram a olhar para nós como seus 
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concorrentes. Penso que alguns dos nossos hipotéticos clientes nos excluem por-
que em parte poderíamos ser concorrentes deles na injecção.

Estou confiante que a Simoldes é o maior grupo europeu de moldes. Julgo que 
a minha mentalidade ajudou muito porque nunca fui pessoa de guardar os lucros 
- tentei sempre investir na evolução e nunca fui muito gastador, e nem agora sou 
exibicionista. As minhas preocupações sempre andaram mais direccionadas para a 
satisfação dos nossos funcionários, porque tentamos ter sempre uma base salarial 
superior às empresas vizinhas, e para a angariação de encomendas e clientes.

Entretanto a Hoover instala-se em Portugal, em Lisboa, e encomendou-
nos um grande projecto de aspiradores

Existem algumas empresas que tiveram origem na Simoldes. A primeira foi a 
Cidacos Moldes, que se formou ainda no início da década de 70. Seguiram-se a 
Mecamolde, a Azemolde e outras.

Inicialmente, quando começamos a trabalhar na indústria automóvel, copiá-
vamos a peça com araldite. Lembro-me que o Américo chegou a fazer alguns 
modelos assim. Depois surgiram as copiadoras.

O Licínio foi o primeiro funcionário a trabalhar na Gambint (uma fresadora). 
Mais tarde foi trabalhar para a Mecamolde.

O Sr. Leite trabalhou na Rambaldi, que ainda era uma máquina convencional 
mas que funcionava com leitores ópticos.

O Óscar Vieira era inicialmente um vendedor de máquinas, mas depois contra-
tamo-lo e foi o primeiro programador da Simoldes Aços.

OUTRAS EMPRESAS

Foi nessa altura que surge a Renault, o que teve uma grande influência no 
desenvolvimento da Simoldes.
Acredito que esta encomenda da Renault foi a nossa internacionalização 
nos plásticos.

Julgo que o Sr. Belmiro da Costa Neves já faleceu. Essa empresa começou um 
pouco antes da nossa. Era uma empresa que trabalhava mais à base de tornos. 
Mais tarde a empresa do Sr. Belmiro foi passada ao Sr. Porfírio que era um funcio-
nário aqui da Simoldes

Na altura existia também a Aires Roque, que era uma empresa tecnicamente 
menos desenvolvida que a do Belmiro. Tinha uma maior ligação à indústria de 
vidro. 

A Metaloura surgiu, aproximadamente, na mesma altura da Moldoplastico. Pro-
vavelmente era a empresa mais apetrechada daquela altura. Tinha bons funcioná-
rios que eram provenientes da Oliva e do Centro Vulcano.

A Oliva, que tinha uma grande estrutura metalúrgica, e o Centro Vulcano, fo-
ram sem dúvida dos maiores “fornecedores” de conhecimento para a indústria de 
moldes. Mas não podemos esquecer a Escola Industrial. Recordo-me de contratar 
o Miguel Ângelo para a parte administrativa e o Sr. Teixeira para a serralharia, am-
bos provenientes da Escola Industrial. A Escola Industrial foi a principal formadora 
de alguns dos funcionários mais importantes da Simoldes.

ORIGENS DA INDÚSTRIA
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Conheci muito bem o Sr. Mateiro e o Centro Vulcano. Surgiram algumas empre-
sas fundadas por ex funcionários do Centro Vulcano. Recordo que quando a Simol-
des começou a evoluir, contratou o Sr. Pinho para encarregado e o Sr. Alfredo para 
torneiro - ambos eram funcionários do Centro Vulcano. Mais tarde contratamos o 
Sr. Amadeu Soares, que já tinha passado pelo Centro Vidreiro e também pela Me-
taloura. Era provavelmente um dos melhores técnicos de bancada da altura.

O Sr. Mateiro era uma pessoa bastante especial. Tinha uma personalidade bas-
tante peculiar. Gostava de ser ele a controlar tudo e por isso mesmo não confiava 
muito nas outras pessoas. Provavelmente terá sido essa a causa de nunca ter cria-
do uma equipa unida. No entanto era uma pessoa socialmente bastante correcta 
e com muitos conhecimentos. 

Provavelmente dentro da empresa não conseguiu cativar da melhor maneira 
os seus funcionários. Creio também que não deu o melhor seguimento técnico 
da empresa, e dessa forma limitou a evolução da própria empresa que por vezes 
parecia que se mantinha no “artesanato”.

Estou confiante que a Simoldes é o maior grupo europeu de moldes. Julgo 
que a minha mentalidade ajudou muito porque nunca fui pessoa de 
guardar os lucros - tentei sempre investir na evolução e nunca fui muito 
gastador

CENTRO VIDREIRO
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As minhas origens estão no Porto. Sou engenheiro técnico de electrotecnia e 
máquinas, formei-me no Instituto Industrial do Porto. Foi também no Porto que 
comecei a trabalhar, inicialmente num gabinete de engenharia GESPO – Gabinete 
de Estudos, Projectos e Organização. 

Dedicávamo-nos à análise e ao estudo do funcionamento das empresas para 
depois propor planos de alteração que melhorassem o seu rendimento e eficácia. 
Por vezes também nos encarregávamos do seguimento e controlo de obras que 
envolvessem projectos de construção civil ou electromecânico. Eu estava respon-
sável pelos departamentos de planeamento PERT e o de automatização, dessa 
forma passavam por mim todos os projectos ligados à automatização.

Entretanto estive a cumprir o serviço militar no “Ultramar”, em Bissau, na Guiné, 
onde fui incumbido de montar e comandar um pelotão de apoio directo do servi-
ço de material – PAD “had oc”. A função desta unidade técnica era a de recuperar 
viaturas avariadas ou destruídas pela acção militar, procedendo à substituição dos 
componentes inutilizados por novos e reparando outros, de forma a transformá-
las em viaturas operacionais. 

Este projecto deu-me bastante estofo de organização e trabalho em condi-
ções limite. Estive lá durante 2 anos. Voltei após o 25 de Abril de 1974, e no regresso 
tive que enfrentar o desemprego. Mas consegui dar aulas durante algum tempo e 
mais tarde voltei para o anterior gabinete.

Mais tarde fui para uma empresa de metalurgia de Braga, a ETMA – Empresa 
Técnica de Metalurgia, SA, por onde fiquei durante três anos como director de 
produção. 

A ETMA fazia componentes metálicos para a indústria automóvel, e também 
parafusos, porcas e outros componentes para a indústria metalúrgica. Estive en-

PORTO

Alberto
Aguiar

TROPA

ETMA, BRAGA



192

volvido na organização dos gabinetes de controlo de produção e de controlo de 
qualidade.

BUESO BRAGA

Recordo-me de colaborar no fabrico de uma peça onde assentava a 
alavanca de velocidades do Renault 5, para a fábrica de Cacia em Aveiro. 
Era uma peça muito especial que já envolvia fibra de vidro e que exigia 
uma qualidade muita apurada e com um know-how bastante elevado. 
Era uma peça que ficava extremamente cara devido ao processo do seu 
fabrico e às exigências do próprio controlo de qualidade.

Em 1981 entro para os plásticos através do Sr. Bueso, na BLIC – empresa dedi-
cada ao fabrico de pequenos electrodomésticos, com as funções de director de 
produção. A Bueso Plásticos injectava as peças plásticas com os moldes concebi-
dos e construídos da empresa BCM – empresa do grupo que se dedicava à cons-
trução de moldes para a indústria dos plásticos. Na Bueso injectava peças tanto 
de pequena dimensão como de grandes dimensões e de elevada complexidade 
técnica.

Como único engenheiro técnico do Grupo Bueso, em várias alturas e para além 
das minhas funções na BLIC, dava apoio técnico na fábrica da Bueso Plásticos. Re-
cordo-me de colaborar no fabrico de uma peça onde assentava a alavanca de 
velocidades do Renault 5, para a fábrica de Cacia em Aveiro. 

Era uma peça muito especial que já envolvia fibra de vidro e que exigia uma 
qualidade muita apurada e com um know-how bastante elevado. Era uma peça 
que ficava extremamente cara devido ao processo do seu fabrico e às exigências 
do próprio controlo de qualidade. Envolvia também uma exigência de alto nível, 
tanto ao nível prontidão de entrega como também de stocks mínimos. Tinha uma 
logística bastante pesada. 

A peça obrigava a certificações, o que significou ter de ser homologada an-
tes do processo de fabrico se iniciar. Foram enviados vários relatórios e exigiram 
também um grande número de testes, com várias amostragens, e mesmo modi-
ficações em produção de série. Foi um verdadeiro processo de engenharia que 
não tinha comparação com o processo exigido no fabrico de peças plásticas para 
torneiras muito solicitadas pela indústria local.

Participei no desenvolvimento de testes, nas verificações de moldes e nas defi-
nições das modificações a executar nos moldes até a sua aprovação final. 

A empresa tinha cerca de 50 funcionários e um grande pavilhão recheado com 
cerca de 15 máquinas. A produção dividia-se entre a produção interna para a BLIC 
e a externa que eram a Renault, Timex e a Industria de Torneiras como por exem-
plo a Oliva, entre outros. Associado à produção dos manípulos das torneiras estava 
também o seu processo de metalização que consistia no acabamento final dado 
ao plástico. Eu já tinha tido contacto com processos semelhantes na ETMA mas 
sobre metal. 

Tratava-se já de uma empresa com boas especificações técnicas pelo nível 
clientes com que trabalhava, como a Renault, que exigiam um controlo de quali-
dade bastante apurado. Recordo principalmente as peças para o sector automó-
vel que tinham índices de verificação bastante exigentes, tínhamos que fazer por 
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amostragem testes de resistência às várias séries de peças produzidas. 
Além da injecção de plásticos também tínhamos a gravação em plásticos com 

o recurso a técnicas com a utilização de silicone. Já tínhamos capacidade de tra-
balhar com vários tipos de plásticos pelo que exigia bons conhecimentos das ma-
térias-primas usadas.

TIMEX

PÉROLAS ARTIFICIAIS

Este foi um feito notável, já que se a Bueso não tivesse encontrado esta 
solução, a Timex nunca teria vendido para os EUA, devido às regras de 
limitação de radiação.

A Bueso fabricou as caixas plásticas para os computadores Timex. Lembro-me 
de participar em longas sessões de escolha de caixas. As caixas tinham de ser pin-
tadas internamente com uma tinta anti-estática, e essa tinta trazia grandes proble-
mas na sua aplicação, porque não ficava uniforme, e as caixas com zonas que não 
estivessem cobertas pela referida tinta eram recusadas.

Este foi um feito notável, já que se a Bueso não tivesse encontrado esta solu-
ção, a Timex nunca teria vendido para os EUA, devido às regras de limitação de 
radiação. Nós fazíamos várias medições em vários pontos da caixa para testar se a 
resistência era uniforme. Muitas vezes surgiam problemas ao fechar as caixas nas 
zonas mais complicadas.

As caixas da Timex foram das produções mais elevadas que tivemos e obri-
garam a muito trabalho. As teclas eram feitas com uma membrana que nos dava 
grandes problemas na junção da membrana à caixa.

O revestimento era aplicado através de pistola, numa linha de produção contí-
nua, por onde as caixas passavam para serem pulverizadas.

A Bueso Plásticos tinha também a produção de pérolas, que era sem dúvida 
um produto bastante carismático. Recordo-me de ver o pai Bueso no laboratório, 
para fazer a coloração e o acabamento que ele dava às pérolas. Era uma espécie 
de alquimia que envolvia o seu segredo. 

Tratava-se de um trabalho bastante minucioso que se baseava no revestimen-
to e no tempo das operações. O departamento das pérolas e os seus segredos 
estava mesmo reservado ao pai Bueso e a mais um par de funcionárias das mais 
antigas, que lhe asseguravam a segurança e o conhecimento necessário. 

Recordo-me de ver o pai Bueso no laboratório, para fazer a coloração e o 
acabamento que ele dava às pérolas. Era uma espécie de alquimia que 
envolvia o seu segredo. 

No entanto quando lá cheguei as pérolas já só recebiam encomendas esporá-
dicas e por isso mesmo não era um departamento com produção contínua. Mas 
já tinha sido um grande negócio. As pérolas foram a base do negócio de plásticos 
que se veio a desenvolver. 

O fabrico das pérolas baseava-se numa bola de plástico, que desconfio que 
fosse fabricada com o método de compressão, e que posteriormente era revestida 
com a coloração necessária, e que era sem dúvida a parte mais secreta da “receita”. 
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Nenhum dos filhos tinha grandes conhecimentos sobre o trabalho das pérolas, 
que era acima de tudo um trabalho do pai. 

O mercado para este tipo de peças era as funerárias e as casas de bijutaria, já 
que se faziam pérolas avulsas ou já colocadas num fio.

Além destes trabalhos nos plásticos havia trabalhos para outras empresas de 
fora. Eram peças relativamente pequenas, que não eram standard, e que obriga-
vam a um trabalho mais técnico.

Todos os moldes e a sua manutenção eram feitos lá, inclusive a sua reparação 
após terem trabalhado. Por vezes havia reserva de máquinas para se fazerem tes-
tes a moldes que não se destinavam à Bueso.

Esta era uma actividade importante e tecnicamente qualificada, que envolvia 
muito estudo da parte do desenho do molde, e ainda da parte da injecção. 

Muitas vezes o Bueso ia ver na máquina se o resultado era o esperado: verificar 
se os canais de enchimento estavam bem, se o material usado era o mais indicado, 
e se sua concepção estava correcta, comparando a experiência na máquina com 
o desenho do molde.

O Armando Cepeda já estava na empresa quando eu entrei e era a alma da fir-
ma de construção de moldes a BCM. Na parte de desenho trabalhavam 4 pessoas, 
incluindo o Cepeda.

Penso que havia na firma Bueso uma parte para a maquinação dos moldes, 
mas desconheço se eram feitos os moldes na totalidade, ou apenas o seu acaba-
mento.

Em Braga não havia tradição de moldes e o Armando Cepeda teve um papel 
importante. Trabalhava bastante e ficava na fábrica mesmo depois de eu sair. Ti-
nha a trabalhar com ele bons colaboradores que o apoiavam bem, e conseguiam 
ultrapassar mesmo os problemas mais complexos.

MOLDES NA BUESO

BLIC

ARMANDO CEPEDA

Os dois produtos mais conhecidos desta linha eram a batedeira, com dois 
modelos, uma ‘Luxe’ de cor branca e outra ‘Standard’ de cor alaranjada, e 
o moinho de café, com tampa transparente em plástico o que obrigava a 
uma boa qualidade de produção.

Na BLIC, os ferros eram patenteados pela Brown, enquanto que as 
batedeiras e os moinhos eram desenhados na BLIC

Todas as firmas do grupo Bueso tinham um dos irmãos como sócio. O Eduar-
do dedicava-se à informática e á maquinaria, o Xavier dedicava-se aos plásticos 
e aos moldes. E estavam os dois nos electrodomésticos. A BLIC surge porque já 
se produziam plásticos para terceiros. Surge então a ideia de criar uma linha de 
electrodomésticos.

Os dois produtos mais conhecidos desta linha eram a batedeira, com dois mo-
delos, uma ‘Luxe’ de cor branca e outra ‘Standard’ de cor alaranjada, e o moinho 
de café, com tampa transparente em plástico o que obrigava a uma boa qualidade 
de produção. 



195

PRO
TAG

O
N
ISTAS

Fizemos também ferros associados à Brown espanhola. Cheguei a ter contac-
tos e visitas à Brown. Fazíamos parte das peças plásticas e montava-se na BLIC com 
outras peças importadas da Brown. Os motores eram importados de Itália e havia 
duas qualidades de motores, com diferentes potências.

Uma das fábricas que nos fornecia foi escolhida a dedo: tinha um ‘Rolls Royce’ 
em motores para as batedeiras, porque era muito difícil de se queimar, era até mais 
fácil avariar por qualquer outro motivo. As peças metálicas eram feitas noutras 
fábricas em Portugal – facas, tubos, campânulas e varas – e a BLIC encarregava-se 
da montagem e embalagem dos electrodomésticos.

Na BLIC, os ferros eram patenteados pela Brown, enquanto que as batedeiras 
e os moinhos eram desenhados na BLIC, provavelmente pelo Armando Cepeda, 
sendo o mentor o pai Bueso.

A varinha trabalhou com um motor normal, com variação de circuito. Chegou 
a ser usado um controlador electrónico feito na Datamatic, na varinha e/ou no 
moinho.

A BLIC operava com cerca de 5 pessoas na linha de montagem, chegando a 10 
em alturas de pico de produção. A parte administrativa tinha uma pessoa além de 
mim. Na chefia da linha de montagem havia uma funcionária.

As vendas dos produtos eram feitas nas grandes superfícies, nos supermercados 
e através de empresas de electrodomésticos. Quando eu estava na empresa, tivemos 
um comercial que percorria o país para tentar aumentar as vendas. O produto vendia-
se bem porque não era demasiado caro. O objectivo era diversificar os produtos.

Quando eu entrei na BLIC fui continuar o trabalho de outro engenheiro. Já se 
produziam as batedeiras e os moinhos e eu iniciei o processo dos ferros eléctricos. 
A BLIC encerrou com o fecho da Bueso e com a passagem para o Xavier.

Quando eu saí da empresa ainda havia a fábrica de moldes e a fábrica de plásti-
cos. A empresa de máquinas ferramentas existia em Celeiros e era área do Eduardo 
Bueso.

O Eduardo Bueso, após 6 ou 12 meses da constituição da MicroVideo, desliga-
se da Bueso devido a incompatibilidades. Nessa altura o Xavier, juntamente com 
o pai, fica com a parte dos plásticos. Mais tarde, após um acidente fatal do pai, a 
Plásticos Bueso acaba completamente.

O Eduardo esteve cerca de 10 anos ligado à MicroVideo, afastando-se depois 
devido a problemas de saúde.

As sociedades Bueso tinham sempre pelo menos 3 sócios. Sempre que havia 
um problema técnico nós pedíamos o apoio do Eduardo, que era a pessoa chave, 
mesmo quando era preciso colocar alguma ordem técnica. Nós explicávamos o 
problema, expúnhamos os nossos receios e o Eduardo empenhava-se na solução 
para que as coisas fossem resolvidas. Tinha influência sobre o irmão e uma boa 
aceitação por parte do pai

Sempre que havia um problema, eu, na BLIC, e o Cepeda, nos moldes, íamos 
bater à porta do Eduardo, que funcionava um pouco como o técnico da família. 
Sempre que era necessária uma opinião de desempate tínhamos o pai Bueso, que 
era uma pessoa dura, e por vezes criavam-se algumas zangas.

MICROVIDEO

BUESOS
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O Eduardo Bueso era sem dúvida o mais “técnico” dos sócios, era normalmente 
ele quem se deslocava à Bueso para resolver os problemas técnicos que envolves-
sem os plásticos.

Trabalhar com o Eduardo Bueso era fácil. Era uma pessoa com um cariz técnico 
elevado e tentava ter qualidade e correcção nas relações. Era um indivíduo bastan-
te humano e gostei de trabalhar com ele.

O Eduardo foi sempre uma pessoa empreendedora, que fazia as coisas an-
darem e se atirava para a frente tentando fazer coisas. Na MicroVideo, ele foi um 
comercial, sendo eu o técnico. Ele envolvia-se na venda, na tentativa de satisfazer 
os clientes. 

Na Bueso eu considerava-o mais um técnico, e ao Xavier o comercial. O Edu-
ardo não interferia na parte comercial. O Eduardo foi sempre um inovador - com 
advento da informática, levaram-no a informatizar a Bueso, e a passar do manual 
para o automatismo digital na contabilidade.

EDUARDO BUESO
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Comecei na Póvoa de Varzim, onde tirei o curso de serralharia na Escola Indus-
trial. Estagiei em Leça da Palmeira nas oficinas da APDL, no Porto de Leixões, que 
eram um sorvedouro de gente das escolas industriais.

Depois do estágio fui trabalhar, em 1961, para Vila Nova de Famalicão, na 
CRUMP. Entrei para o gabinete técnico e foi aí que comecei a minha vida como de-
senhador. A CRUMP era uma empresa fabricante de máquinas têxteis, e uma em-
presa de referência em termos de metalomecânica no Norte do país. Teria cerca 
de 250 funcionários e as áreas variavam desde a carpintaria de moldes, passando 
pela fundição até às máquinas de chave-na-mão. 

Em 1962 fui cumprir o serviço militar, que durou mais de 3 anos. Fiz o curso de 
sargento miliciano na Escola Prática de Engenharia, em Tancos, com a especialida-
de de sapador de engenharia. Fui colocado no Porto e por lá me mantive durante 
os 3 anos, excepto três meses que passei em Santa Margarida a dar formação, 
como instrutor. Felizmente escapei ao Ultramar. 

Regressei à CRUMP depois de cumprir o serviço militar, mas aí só permaneci 
durante um mês.

Encontrei a Somatex, onde trabalhei durante dois anos, depois de uma investi-
gação de novas perspectivas trabalho. Aí foi a minha entrada na indústria dos mol-
des. A Somatex era uma empresa de moldes situada no Porto. Era uma empresa 
modelo, bastante bem equipada, com um excelente grupo de profissionais tanto 
nos departamentos técnicos como na produção. Adaptei-me bastante bem a esta 
indústria. Na altura havia pouca informação sobre os moldes, e a pouca que havia 
era em inglês. Destaco a revista Modern Plastics, que ainda hoje existe, e um livri-
nho que encontrei (…e que ainda hoje guardo) sobre os primeiros rudimentos dos 
canais quentes. Por essa razão e porque compreendi que me seria útil se quisesse 
seguir nos moldes, optei por frequentar um curso de inglês no Instituto Britânico 

Armando 
Cepêda

SOMATEX
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do Porto, apesar de já possuir alguns conhecimentos.
Os Srs. Alfredo e Luís Barros eram os dois irmãos donos da Somatex. Anterior-

mente tinham sido comerciais que se dedicavam ao negócio de máquinas têx-
teis, sobretudo máquinas para malhas e nos finais dos anos 50, segundo me foi 
contado, foram entusiasmados pelo Sr. Pedro Viana Jorge a entrar na indústria de 
moldes e assim formaram a Somatex. O nome de Pedro Viana Jorge era bem co-
nhecido, então, no mundo dos moldes e vem mencionado no livro publicado do 
primeiro Congresso da indústria de moldes. 

A Somatex tinha cerca de 50 funcionários e na sala de desenho já tinha 6 pes-
soas. Possuía umas instalações muito cuidadas e bem distribuídas e naquela época 
já possuía uma ponte rolante e tinha um departamento de injecção para ensaiar 
algumas peças, já com a capacidade de ensaiar moldes com 3 a 4 mil quilos. 

Creio que era uma das empresas de moldes melhor estruturadas, mesmo com-
parando-a com as empresas de Oliveira de Azeméis. Contudo era inferior às grandes 
empresas da Marinha Grande que já existiam. Trabalhava fundamentalmente com 
os mercados inglês e norte-americano, já com cliente directos, mas também com 
alguns agentes. Os moldes eram maioritariamente para artigos de lar, cones para a 
indústria têxtil e brinquedos mas também já apareciam algumas peças técnicas.

Recordo-me que na altura desenvolveu uma parceria de troca de informação e 
trabalhos com a Aníbal H. Abrantes, empresa bem conhecida e considerada uma 
espécie de universidade da indústria de moldes em Portugal. Foi nessa época que 
eu conheci o Henrique Neto, que vinha pela Somatex na qualidade de técnico de 
moldes em representação de empresas americanas.

Saí de Somatex em Março de 1967 e fui trabalhar dois anos com Pedro Viana 
Jorge. Era um exportador de moldes e tinha uma pequena fábrica de moldes, com 
cerca de 20 funcionários, situada nos Carvalhos. Em Vila Nova de Gaia, no rés-do-
chão da vivenda onde ele próprio residia, tinha o escritório com a sua estrutura 
comercial e administrativa e o gabinete de técnico e de projecto. Isto situava-se 
próximo da empresa António Sardinha. 

A esposa de Pedro Viana Jorge era quem tratava da parte administrativa e dos 
contactos comerciais. Na fábrica acabavam-se alguns moldes subcontratados e 
fabricavam-se moldes completos. O parque de máquinas era pequeno; uma man-
driladora média, algumas fresadoras ferramenteiras, uma ou duas de desbaste, uma 
rectificadora e um ou dois tornos. Como era uma pequena empresa, e por isso mes-
mo não fazia todos os moldes que depois exportava. Distribuía os restantes moldes 
(que não podia produzir) por outras empresas da zona do grande Porto e Oliveira de 
Azeméis. Trabalhava essencialmente com os mercados inglês e norte-americano.

PEDRO VIANA JORGE

A Somatex era uma empresa de moldes situada no Porto. Era uma 
empresa modelo, bastante bem equipada, com um excelente grupo de 
profissionais tanto nos departamentos técnicos como na produção.

Os Srs. Alfredo e Luís Barros eram os dois irmãos donos da Somatex
foram entusiasmados pelo Sr. Pedro Viana Jorge a entrar na indústria de 
moldes e assim formaram a Somatex
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Eu fui admitido para me ocupar da parte técnica e assumir a chefia no gabinete 
de desenho. Era uma função relativamente audaz visto que a minha experiência no 
sector não era de mais do que dois anos. Éramos nós que desenhávamos os moldes 
para depois os contratar nas empresas que nos desse melhores condições. 

ANGOLA

Pedro Viana Jorge era de Lisboa e seu pai tinha uma oficina de 
medalhista, parece que situada nas Portas de Santo Antão, onde 
ele aprendeu e trabalhou como pantografista. Aliás um excelente 
pantografista, e também fresador. Creio que foi a razão de mais tarde ele 
aparecer na Marinha Grande.

Foi dessa maneira que conheci um bom leque de empresas de moldes em 
Portugal. Recordo-me de empresas que entretanto já se extinguiram, como a Ro-
mãozinho (em Espinho) ou a Metaldas (em Oliveira de Azeméis), ou empresas que 
se mantiveram ou evoluíram bastante, como é o caso da Simoldes (nessa altura a 
Simoldes ainda só teria uns 40 a 50 funcionários), da Moldoplástico (que na altura 
seria a maior empresa de Oliveira de Azeméis) e outras empresas mais pequenas, 
como era então  a Silva Godinho e outras.

Pedro Viana Jorge era de Lisboa e seu pai tinha uma oficina de medalhista, pa-
rece que situada nas Portas de Santo Antão, onde ele aprendeu e trabalhou como 
pantografista. Aliás um excelente pantografista, e também fresador. Creio que foi 
a razão de mais tarde ele aparecer na Marinha Grande. O passado do Pedro Viana 
Jorge passou pela Aníbal H. Abrantes como muitos outros que fizeram o início da 
história dos moldes em Portugal. 

Mais tarde muda-se para o Porto onde casa e tem uma filha. Posteriormente 
ficou viúvo mas entretanto voltou a casar.

O Pedro Viana Jorge era acima de tudo um “bom vivant”. Era conhecido pela 
sua paixão, quando mais jovem, pelos excelentes automóveis, e “saias”. Mas era um 
verdadeiro “gentleman” e sabia viver! Apesar da sua morte prematura, posso dizer 
que soube como desfrutar a vida.

Alguém terá afirmado um dia (parece que foi Henrique Neto) que Pedro Viana 
Jorge terá sido o primeiro verdadeiro fresador de moldes em Portugal. Apesar de 
só o ter conhecido quando ele já era um empresário, recordo-me perfeitamente 
da forma como ele resolveu um problema da fresagem de um molde, que todos 
nós, incluindo o nosso encarregado, dizíamos que era impossível, e no qual ele 
demonstrou muita perícia e conhecimento.

Em 1969 surgiu um convite para ir para Luanda em Angola para a CIPAL – Com-
panhia Industrial de Plásticos de Angola.

A origem deste episódio surgiu quando eu ainda estava na Somatex. Na altura 
saíram, para ir para essa empresa em Luanda, um fresador, um serralheiro e um 
torneiro. Este já tinha trabalhado comigo na CRUMP e era da Trofa. Quando nos 
despedimos um do outro, eu disse-lhe para ele não se esquecer de mim, e para 
me avisar se a aventura africana valesse a pena. 

Passados dois anos tinha um familiar dele à minha procura. Foi em Fevereiro de 
1969. Nessa altura estava noivo e questionei a minha noiva sobre a proposta. “Para 
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começar um nova vida pode ser em qualquer lado”, foi a resposta que fez com que 
em Junho desse mesmo ano já estivéssemos a morar em Luanda.

CIPAL

Em 1969 a CIPAL teria cerca de 100 funcionários. Mas tudo foi crescendo, 
incluindo a parte de desenho, a oficina de moldes e o departamento 
de controlo e planeamento. Foi evoluindo de tal maneira que em 1974 
tornou-se na maior fábrica de plásticos de Portugal, com cerca de 500 
funcionários. 

A Cipal pertencia ao Sr. Patrocínio Álvaro, que era oriundo das Beiras, mais concre-
tamente de Trancoso. Era um empresário e um fazendeiro com inúmeros negócios. 

Quando cheguei lá, a Cipal ainda não tinha gabinete de desenho. Digamos 
que fui para lá para começar tudo de novo. No entanto já tinha oito máquinas de 
injecção e duas máquinas de insuflado, uma máquina de calçado plástico rotativa 
e também meia dúzia de máquinas para extrusão. 

Em 1969 a CIPAL teria cerca de 100 funcionários. Mas tudo foi crescendo, in-

Posso descrever esta minha aventura em Luanda como “verdadeiros 
anos de ouro”. Foram sem dúvida os seis melhores anos da minha vida 
adulta. Luanda oferecia condições únicas, era uma cidade cosmopolita, 
recheada dos encantos africanos e com praias maravilhosas, onde se 
podia trabalhar, ir à praia todo o ano mergulhar nas águas quentes e 
pescar no rio Kuanza.

cluindo a parte de desenho, a oficina de moldes e o departamento de controlo 
e planeamento. Foi evoluindo de tal maneira que em 1974 tornou-se na maior 
fábrica de plásticos de Portugal, com cerca de 500 funcionários. 

A fábrica trabalhava 24 horas por dia, 6 dias por semana e absorvia todo o 
mercado angolano. Estive inicialmente no gabinete de desenho, mais tarde estive 
envolvido na implementação do departamento do controlo e planeamento, e por 
lá fiquei até me vir embora, pelas razões óbvias criadas com a descolonização e já 
conhecidas de todos. Contudo sei que a empresa continuou a trabalhar.

Posso descrever esta minha aventura em Luanda como “verdadeiros anos de 
ouro”. Foram sem dúvida os seis melhores anos da minha vida adulta. Luanda ofe-
recia condições únicas, era uma cidade cosmopolita, recheada dos encantos afri-
canos e com praias maravilhosas, onde se podia trabalhar, ir à praia todo o ano 
mergulhar nas águas quentes e pescar no rio Kuanza.

Regresso ao Continente, para a Póvoa de Varzim, em Novembro de 1975. A situ-
ação em Portugal era bastante complicada e era muito difícil arranjar trabalho. 

No entanto encontrei um anúncio no jornal: procuravam um desenhador e um 
programador de trabalho para Braga. Tratava-se de uma empresa de fundição de 
ferro cinzento e de latão, que fabricava torneiras. Já não existe. Chamava-se Fum-
bral e situava-se na freguesia de Lomar, em Braga. 

Comecei a trabalhar como programador nesta empresa em Janeiro de 1976. 
Fiquei responsável por organizar a secção de planeamento e programação. Na 

REGRESSO DE ANGOLA
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mesma altura também tinha sido contratado um desenhador, porém era um rapaz 
que parecia pouco entender daquilo. Logo nos primeiros dias tive que resolver um 
problema num projecto de torneiras para serem normalizadas para o mercado 
inglês, que esse mesmo desenhador não tinha conseguido dar conta do recado. 

Penso que com este episódio comecei a mostrar a minha polivalência profis-
sional, e comecei a estender-me por mais áreas da empresa. Mais tarde já viajava 
com o dono pelo estrangeiro à procura de novos clientes. O dono da empresa era 
uma pessoa muito desconfiada, provavelmente ainda afectada e marcada pelas 
turbulências laborais pós 25 de Abril.

O meu contacto com os Bueso surge através da Fumbral, porque os Bueso 
eram fornecedores de manípulos de plástico para as torneiras que fabricávamos. 
Pouco tempo depois surpreendi Xavier Bueso, numa conversa de ocasião, com 
os meus conhecimentos sobre plásticos. Ele questionou-me qual era a razão do 
meu domínio nesta área, ao qual eu respondi-lhe que derivava do meu passado 
profissional. 

A verdade é que no dia seguinte surge na empresa o irmão do Xavier, Eduardo 
Bueso acompanhado por um colaborador, com o intuito de me convidar para tra-
balhar com eles. Colaborei na empresa de plásticos Bueso durante um ano e meio, 
no contexto de assessoria e projecto. 

Além do negócio dos manípulos de plástico, a Bueso, tinha um negócio pecu-
liar: fabricava pérolas artificiais, que era um negócio já longo, que vinha da família 
Bueso. Fabricavam as pérolas a partir do vidro.

Entretanto, em 1978, envolvi-me juntamente com os irmãos Bueso no projecto 
entusiasmante de formação de uma nova empresa, a BCF – Construção de Moldes, 
Lda. A ideia era fazer moldes de plástico, inicialmente para a Bueso, mas para pos-
teriormente alcançar novos clientes e mercados. 

A empresa era constituída por 5 sócios: os irmãos Bueso juntamente com o pai 
detinham 60% da sociedade, e eu e o Amândio Fonseca dividíamos os restantes 
40%. Mais tarde modificamos as quotas e cada um ficou com 33%, sendo o Xavier 
Bueso quem representava a família Bueso nesta sociedade. Deixou a empresa ven-
dendo a sua cota, por volta de 1990/91.

Ao final do primeiro ano tínhamos cerca de 12 pessoas a trabalhar connosco. 
A empresa nunca chegou a crescer muito a nível de funcionários, teve no máximo 
cerca de 25 pessoas. Inicialmente trabalhávamos directamente com a Bueso, mas 
progressivamente alargamos o mercado e conseguimos clientes em Inglaterra e 
nos Estados Unidos e Espanha. Eu era o técnico comercial. Deslocava-me às feiras 
internacionais de plásticos em prospecção de mercado, mas chegamos também a 
trabalhar com um par de agentes de moldes. 

Um deles era um americano de origem polaca, chamava-se Andrew Jasinski. AGENTES

BUESOS

BCF

O meu contacto com os Bueso surge através da Fumbral, porque os 
Bueso eram fornecedores de manípulos de plástico para as torneiras que 
fabricávamos.
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Trabalhamos também com o Sr. Steffen. Conheci-o em 1982. O primeiro con-
tacto com ele foi em Inglaterra e foi muito duro. Ele foi bastante agressivo e, mes-
mo antes de eu me apresentar, ele afirmou peremptoriamente que conhecia to-
dos os fabricantes de moldes portugueses e que todos, sem excepção, eram  uns 
vigaristas (!!??). Era um homem complicado.

No entanto pediu-me orçamentos para uma série de peças de produtos para o 
lar. Apresentei-lhe o orçamento e ele escolheu então os moldes que me iria enco-
mendar, e na mesma hora passou um cheque com um terço do valor da encomenda. 
Foi a nossa primeira encomenda para o mercado externo e deste modo começou a 
nossa relação com o Sr. Steffen, que todavia também acabou da pior maneira.

Não conseguimos obter maior presença no mercado muito por culpa da nossa 
situação geográfica, pois estávamos muito afastados dos principais núcleos logís-
ticos de moldes. 

Apesar disso, adquirimos alguns clientes bastante importantes. Destaco a Ti-
mex Portugal, situada na Caparica. Fizemos vários moldes para os computadores 
Sinclair que eram montados em Portugal pela Timex. Primeiro para o ZX81, e pos-
teriormente para o Spectrum. Esses moldes trabalhavam na Fábrica Bueso que 
injectava as peças (caixas) e fazia o revestimento interior por metalização por vá-
cuo. O processo do revestimento das caixas foi importantíssimo, porque foi desse 
modo que a Timex conseguiu obedecer às normas de radiações de segurança que 
eram impostas no mercado dos Estados Unidos.

Contudo a Bueso ainda passou uns momentos complicados com o final brusco 
da vida dos computadores da Timex, porque o projecto da Timex envolveu eleva-
dos investimentos em tecnologia  e novos meios técnicos e humanos.

Recordo-me que a Timex nos apareceu no Verão. Um dia estava eu a gozar as 
minhas férias, na praia da Póvoa de Varzim, e inesperadamente surge o Xavier Bueso, 
que me foi buscar para uma reunião urgente em Braga com um novo cliente que 
nos queria contactar. Era a Timex. Posso dizer que foi nesse preciso momento que 
terminaram as minhas férias. Começamos por desenhar uma caixa para um interfa-
ce e construir o molde, que felizmente correu muito bem, e por arrasto surgiram as 
restantes peças. Foi uma boa relação, com um trabalho interessante. Proporciona-
ram-me dois anos de trabalho árduo. Quase todas as semanas viajava para Lisboa. 
Lembro-me do projecto do computador chamado 48K, um modelo desenvolvido 
pela própria Timex Portugal,  que me obrigou a três noites seguidas sem dormir. 

A Braun também foi um bom cliente. Trabalhamos com eles durante muito 
anos, com a fábrica sediada em Barcelona e com a fábrica que montaram no Méxi-
co. Fizemos cerca de 150 moldes para Barcelona e para o México.

Todavia surgiu a Guerra do Golfo, e a partir dessa altura vivemos momentos 
muito complicados e perdemos muitos clientes. Foi por essa altura que tentámos 

FIM DA BCF

TIMEX

BRAUN

Entretanto, em 1978, envolvi-me juntamente com os irmãos Bueso no 
projecto entusiasmante de formação de uma nova empresa, a BCF 
– Construção de Moldes, Lda.
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GALIZA, ESPANHA

Não conseguimos obter maior presença no mercado muito por culpa 
da nossa situação geográfica, pois estávamos muito afastados dos 
principais núcleos logísticos de moldes. 
Apesar disso, adquirimos alguns clientes bastante importantes. Destaco 
a Timex Portugal, situada na Caparica. Fizemos vários moldes para os 
computadores Sinclair que eram montados em Portugal pela Timex. 
Primeiro para o ZX81, e posteriormente para o Spectrum.

entrar na indústria automóvel, através de uma empresa de Barcelona de retroviso-
res, que pertencia ao grupo Ficosa. Mas foi um cliente muito difícil, eram pouco 
claros, e saímos prejudicados desse processo. A situação da empresa foi piorando 
até que não houve outra solução senão o seu fim, em 1995.

Foi um projecto bastante interessante que não terminou da melhor forma.. 
Todavia, nasceram boas coisas da BCF como sejam alguns bons profissionais que 
estão por aí exercendo a sua actividade com grande qualidade e profissionalismo 
Recordo, por exemplo, Benjamim Sousa, que foi admitido ainda um jovem nos 
primeiros tempos da BCF. Tinha o curso Industrial, trabalhava como preparador ou 
programador numa empresa metalúrgica, em Braga, e aspirava a ser desenhador. 
Apesar da nenhuma formação que ele tinha nesta área foi contratado. Foi uma 
boa aposta pois rapidamente mostrou a sua aptidão. Mais tarde foi para a Marinha 
Grande e posteriormente para Orense (Galiza). Hoje é um industrial de moldes 
bastante conceituado na Galiza como profissional e empresário. É sócio-gerente e 
fundador da Informoldes, uma excelente empresa situada no Porriño (Galiza). Há 
outros, também, como o António Gomes, projectista, e o Bento, ajustador, que fo-
ram formados na BCF e que são, desde há muito, excelentes profissionais. Também 
estão a trabalhar na Informoldes. 

Há ainda vários outros bons profissionais, por ai, que se fizeram na BCF ou que 
por lá passaram.

Se não for por mais, só por isso valeu a pena a aventura BCF. Outros “louros” 
não ficaram, antes pelo contrário, “dores” que ainda hoje perduram e vão queimar 
a “pele” por muito tempo.

Foi uma boa relação, com um trabalho interessante. Proporcionaram-
me dois anos de trabalho árduo. Quase todas as semanas viajava para 
Lisboa. Lembro-me do projecto do computador chamado 48K, um 
modelo desenvolvido pela própria Timex Portugal,  que me obrigou a três 
noites seguidas sem dormir.

Mais tarde comecei a trabalhar em Espanha. Foi por mera casualidade. Tudo 
começou por uma conversa com um amigo de Oliveira de Azeméis, que também 
estava ligado aos moldes, e que estava a trabalhar em Espanha.

Durante a conversa questionei-lhe se tinha valido a pena a deslocação dele 
para Espanha. Eu estava curioso porque a Espanha sempre me cativou o interesse. 
Ele respondeu que desconhecia este meu interesse, mas que curiosamente tinha 
conhecimento de uma empresa, a Matrigalsa, em Vigo, que estava à procura de 
uma pessoa para o departamento de projecto. Foi dessa maneira que contactei a 



204

tal empresa, que de facto demonstrou interesse em contratar-me. 
Passado duas semanas já estava a trabalhar na Matrigalsa, uma empresa de 

construção de moldes, que curiosamente produzem moldes para Portugal. Fa-
bricam fundamentalmente moldes para a indústria automóvel, maioritariamente 
moldes de fundição injectada. Trabalhei na Matrigalsa durante três anos.

Neste momento sigo a trabalhar em Espanha numa empresa multinacional 
ligada à indústria automóvel, a Dalphimetal. É um grupo grande, com fábricas e 
centros de engenharia distribuídos por vários países que tem também fábricas 
(3), em Ponte de Lima e em Vila Nova de Cerveira. Seus principais produtos são 
volantes (maior produtor mundial) e sistemas de airbags (entre os 3 ou 4 maiores 
produtores mundiais). 

Estou no departamento de engenharia de processo, como técnico especialista 
em moldes para plásticos. Sou responsável particularmente pelos moldes para as 
cobertas para airbags, com a função de assessoramento técnico ao departamento 
de I+D, no desenvolvimento das cobertas nos aspectos que envolva o molde, e do 
seguimento do processo molde/coberta do airbag, desde o caderno de encargos, 
análise e aprovação de projecto de molde, sua construção, ensaios “puesta a pun-
to” e entrega à fábrica de injecção.

A Azemoldes, de Oliveira de Azeméis, é actualmente o nosso principal forne-
cedor de moldes em Portugal. É uma excelente empresa que tem a capacidade 
de responder aos nossos requisitos, porque, de facto, a indústria automóvel é bas-
tante exigente. 

DALPHIMETAL
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Em 1959 deixei de estudar de dia para começar a trabalhar. Comecei a trabalhar 
em 1960, na Oliva. Era trabalhador estudante. Em 1960 tive um professor que tra-
balhava na Oliva, o Engº Ramalho, que convidou-me a mim e mais alguns colegas 
para ir trabalhar com ele. Foi dessa forma que comecei a trabalhar na Oliva durante 
o dia e continuei a estudar durante a noite.

A Oliva, a nível metalúrgico, era então a empresa mais avançada da zona e mes-
mo a nível internacional. Na altura fabricava as conhecidas máquinas de costura. 

Tinha 16 anos de idade, comecei por fazer trabalhos simples como o de paque-
te, mais tarde passei para as máquinas onde trabalhava na feitura das ferramentas 
de gabarits que eram necessárias para a mecânica de precisão. Depois fui chama-
do para o gabinete de métodos, e de lá transitei para o gabinete de desenho. É 
nessa altura que começo como desenhador.

Em 1963 terminei o curso de formação de serralheiro na Escola Industrial e em 
1966 fui cumprir serviço militar durante três anos. Felizmente não fui para o Ultra-
mar. Estive em várias unidades cá no continente, como por exemplo em Caldas 
da Rainha (onde assentei praça), passando pelo Porto, Lisboa e Figueira da Foz e 
finalizei em Espinho.

Regressei da tropa e ingressei novamente na Oliva. Por lá fiquei até 1972. No 
entanto naquela altura também fazia alguns trabalhos na construção civil, onde 
já naquele tempo era preciso a assinatura de um engenheiro responsável para 
autorizar a obra. Eu conhecia um engenheiro que me assinava esses trabalhos, e 
foi esse mesmo engenheiro que um dia me perguntou se eu queria ir trabalhar 
nos moldes, em Oliveira de Azeméis. Fiquei demasiado surpreendido porque não 
percebia nada de moldes, no entanto aceitei a proposta.

O engenheiro era colega de Ilídio Pinho, que tinha na altura uma fábrica de em-

Cipriano
Bastos

TROPA

OLIVA

METALOURA
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balagens, e sabia que ele pretendia admitir um desenhador de moldes para uma 
fábrica que tinha comprado em Oliveira de Azeméis. Era a antiga Metaloura, uma 
empresa conhecida da região, que tinha sido comprada pelo senhor Germano, que 
era dono de uma farmácia e também tinha uma pequena empresa de moldes.

Ele juntou essa empresa com a Metaloura, embora operando nas instalações da 
Metaloura. Mais tarde, o senhor Germano vendeu a Metaloura ao Sr. Ilídio Pinho e 

comecei a trabalhar na Oliva durante o dia e continuei a estudar durante 
a noite.
A Oliva, a nível metalúrgico, era então a empresa mais avançada da zona 
e mesmo a nível internacional.
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ao seu irmão Álvaro Pinho (da Vicaima), que pretendiam desta forma investir nesta 
nova indústria emergente de moldes. Baptizaram-na como Sitape. Mais tarde a Co-
lep, uma empresa destes irmãos, foi cliente de moldes para fabricar embalagens.

A minha função na Sitape era como desenhador. Confesso que as instalações 
não eram as ideais. O meu gabinete era extremamente frio no Inverno, e dema-
siado quente no Verão. A mentalidade da altura também não era a melhor. Diga-
mos que as pessoas mais velhas me escondiam conhecimento. A verdade é que 
todo esse ambiente dificultou bastante a minha entrada na indústria de moldes. 
Felizmente foi bem combatida e vencida pela minha persistência. Dessa forma di-
nâmica mostrei as minhas capacidades de adaptação, pois tanto poderia estar no 
estirador como a fazer ensaios de moldes. Lembro-me que percorri várias áreas da 
empresa, que na verdade foram bastante benéficas para os meus conhecimentos.

Recordo que o Eng.º Taveira, que tinha sido contratado pelo Sr. Ilídio Pinho e 
pelo seu irmão, foi sem dúvida um excelente pilar para a minha integração. 

Recordo-me que na Sitape tinha um grande cliente que era a Baquelite Liz, de 
Leiria, para qual fizemos muitos moldes de injecção. Lembro-me até que foi nessa 
altura que surgiram as primeiras grades de garrafas de cerveja (em plástico), e a Ba-
quelite Liz, com moldes feitos na Sitape, foi uma das pioneiras na produção dessas 
grades. Estes primeiros moldes eram ainda da responsabilidade do encarregado. 
Não havia rigor técnico e os moldes eram desenvolvidos a partir dos seus esboços. 
Nesta fase os projectos ainda não estavam ao meu alcance, eram escondidos pelo 
encarregado. Contudo foi num desses moldes que a minha sorte mudou, porque 
a Baquelite Liz tinha devolvido um desses moldes para ser reparado. Foi com esse 
molde que eu tive pela primeira vez acesso aos procedimentos e à tecnologia. Foi 
importantíssimo para perceber o funcionamento dos moldes em geral.

SITAPE

CLIENTES

foi nessa altura que surgiram as primeiras grades de garrafas de cerveja 
(em plástico), e a Baquelite Liz, com moldes feitos na Sitape, foi uma das 
pioneiras na produção dessas grades.

Existia também uma empresa do Norte, a Sintex, que fazia parte da Sociedade 
Central de Cervejas, e que comprou umas máquinas de injecção para o qual nos 
adquiriram moldes para fabricarem as suas grades de garrafas de cerveja. Vende-
mos também moldes de grades de cerveja a um cliente espanhol.

 E também tínhamos um cliente que morava em Miramar, era o Sr. Jongene-
len. Mais tarde, após a mudança de instalações, adquirimos clientes estrangeiros, 
especialmente no Canadá.

Fazíamos moldes de “menage” e também moldes para grades de garrafas de cer-
veja, que eram moldes maiores e que exigia maiores capacidades. Porém ainda me 
lembro, nessa altura, de uma encomenda maior: era um porta-botijas de gás, um con-
tentor de transporte de 4 botijas de gás. Curiosamente o director dessa fábrica que nos 
encomendou esse molde imaginava que o molde era feito em madeira, e ficou muito 
admirado com o molde efectuado! Era um molde já com cinco ou seis toneladas.

Recordo também uns intermediários oriundos da Marinha Grande e de Leiria, 
lembro-me Sr. Alfredo Brites e do Dr. Bem Saúde. 
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A intenção do Sr. Ilídio e Álvaro Pinho ao comprarem a Metaloura de Oliveira 
de Azeméis era a de deslocarem a empresa para Vale de Cambra. Dessa forma 
transportavam alguma tecnologia para a região, porque a indústria dos moldes 
já eram um indicativo de alguma evolução tecnológica. Para esta operação foi 
fundamental o Eng.º Taveira. Era um engenheiro que tinha sido contratado à Ar-
sopi e na altura era o braço direito do pai de Álvaro e de Ilídio Pinho. A Arsopi era 
uma empresa do pai dos irmãos Pinho situada em Vale de Cambra. Mas havia uma 
disputa familiar entre pai e filhos e este episódio foi mais um braço de ferro entre 
eles.

Os moldes também eram novidade para o Eng.º Taveira, mas talvez esse des-
conhecimento sobre a indústria tivesse sido um elo entre nós os dois, que até nos 
estimulou para encararmos com mais afinco este novo desafio.

A empresa foi transferida para Vale de Cambra, e ficou alojada nas melhores 
instalações da altura no Norte de Portugal. Tinha uma boa distribuição de depar-
tamentos e tinha também requintes tecnológicos pouco comuns na altura, como 
era exemplo a ponte rolante. Os trabalhadores eram transportados diariamente 
em carrinhas de Oliveira de Azeméis para Vale de Cambra para as novas instala-
ções da Sitape. Contudo a minha opção foi mudar a minha residência para Vale de 
Cambra, para dessa forma ficar mais perto da Sitape.

Entretanto o Eng.º Taveira foi chamado para uma segunda comissão no Ultra-
mar. Para compensar esta perda, o Eng.º Ilídio Pinho contratou um outro enge-
nheiro técnico que tinha sido seu colega de curso, o Eng.º José Luís, e que na altura 
estava a trabalhar na Oliva. Fui o responsável para dar o apoio técnico e transmitir 
experiência ao novo engenheiro. 

RECEBIMENTOS DIFÍCEIS

VALE DE CAMBRA

A empresa foi transferida para Vale de Cambra, e ficou alojada nas 
melhores instalações da altura no Norte de Portugal. Tinha uma boa 
distribuição de departamentos e tinha também requintes tecnológicos 
pouco comuns na altura, como era exemplo a ponte rolante.

É nesta altura que surge o como nosso cliente Sr. Albano Pereira da Silva, que 
tinha um gabinete na Senhora da Hora. O Sr. Albano tinha-nos encomendado um 
molde para exportação, mas na altura tinha fama de ser um cliente mau pagador, 
e quando chegou o momento da entrega do molde, o Sr. Álvaro (da Vicaima) exi-
giu que eu fosse com o motorista entregar o molde ao porto de Leixões, mas só 
descarregaria o molde após o Sr. Albano me entregar as letras assinadas. 

Fui primeiro ao gabinete do Sr. Albano para cobrar as letras acordadas, mas o 
sr. Albano tentou convencer-me entregar o molde antes de eu receber as letras, 
recusei-me a ceder a essa proposta, contudo eu estava sozinho e ele chegou mes-
mo a ameaçar-me com um revólver, mas chegamos a um acordo de irmos para 
Matosinhos descarregar o molde e aí seriam entregues as letras Foi então que o Sr. 
Albano tentou novamente esquivar-se ao pagamento, e como isco convidava-me 
a entrar com o camião na alfândega. Mas eu mantive-me firme e rejeitei a propos-
ta. Afirmei que o camião só entraria após eu receber as letras, porque eu sabia que 
a partir do momento que o camião entrasse na alfândega poderia não conseguir 
que a encomenda voltasse para o meu lado. Felizmente ele percebeu que eu ja-
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mais cederia e foi aí que me entregou as letras e eu entreguei o molde. Acredito 
que este agente teve atitudes semelhantes com outros fabricantes...

Mais tarde surge o 25 de Abril, e com a revolução vai desaparecendo a faci-
lidade de crédito que o Sr. Álvaro e o Sr. Ilídio tinham. Começaram a aparecer as 
primeiras dificuldades de eles obterem capital na banca.

A estrutura técnica da Sitape já não era a adequada para a dimensão da em-
presa. Havia poucos técnicos, e também tinham sido recrutados muitos operários 
sem qualificação. Penso que foi nessa vaga maciça de recrutamento que a Sitape 
se tornou a primeira empresa portuguesa a contratar mulheres para trabalharem 
nos moldes. 

Entretanto, em 1975, a Sitape passou a ser exclusivamente do Sr. Álvaro Pinho, 
e consequentemente passou a ser mais uma fábrica de suporte para a Vicaima. 
Tornou-se numa empresa de manutenção e de fabrico de máquinas especiais para 
a Vicaima. 

Foi por essa altura que pensei em emigrar. Eram tempos de grandes convulsões 
e o mercado de trabalho nesta zona estava complicado. A ideia apareceu porque 
eu tinha uma irmã que já estava no Canadá. Em Janeiro de 1976 fui trabalhar para 
o Canadá, mas não me adaptei muito bem naquele mercado de trabalho. 

Quando no final do ano regressei para vir buscar a família, já estava com 50% 
de convicção que poderia não voltar para o Canadá. Na verdade quando cheguei 
recebi um convite do Eng.º Taveira para voltar para a Sitape, e foi dessa forma que 
regressei à Sitape. 

Contudo ainda no mesmo ano recebo um convite do Sr. António Rodrigues 
para vir trabalhar para a Simoldes Aços. Comecei a trabalhar no sector técnico, 
onde já existia uma boa equipa de técnicos de desenho - julgo até que era uma 
equipa que superava mesmo a da Moldoplástico.

Estive durante dois anos na sala de desenho da Simoldes Aços, até que o Sr. 
António Rodrigues me convida para gerir a produção do departamento de fabrico. 
Eu acedi ao convite mas tenho que agradecer o apoio do Sr. António Rodrigues, 
porque não foi fácil concretizar os objectivos deste novo cargo. Houve algumas 
pessoas da própria oficina que obstruíam o meu trabalho, talvez porque não acei-
tavam que uma pessoa vinda do gabinete de desenho fosse capaz de ter as deci-
sões acertadas. Mas a verdade é que consegui concretizar estas funções, e por lá 
fiquei durante quatro anos.

Em 1983 aceitei o convite do Sr. Carlos Carreira, familiar do Sr. António Rodri-
gues, para montarmos uma empresa de moldes, e no mesmo ano iniciamos a 
actividade na Mecamolde. A Mecamolde tinha mais dois sócios além de mim, o 
Carlos Carreira e o Licínio Silva, que vinha também da Simoldes como fresador. 
Mais tarde o Sr. Licínio Silva decidiu abandonar a indústria de moldes, vendendo-
nos a parte social dele. 

Inicialmente toda a parte técnica e de produção estava à minha responsabili-
dade, mas com o tempo fui ficando com mais responsabilidades. Fiquei também 
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com responsabilidades no contacto com clientes, na execução e no ensaio de 
moldes. Esta minha função exigia um esforço enorme da minha parte até porque 
eu não abdicava dos investimentos tecnológicos necessários. A verdade é que a 
empresa foi crescendo e os quadros foram aumentando. 

Em 2001, já com 35 pessoas nos quadros da empresa, pensei em arranjar um 
comprador para minha quota ou mesmo para a totalidade da Mecamolde. Apesar 
terem surgido bastantes interessados, eu tinha as minhas exigências - exigia a ven-
da a uma pessoa que desse continuidade à Mecamolde. Entre contactos nacionais 
e até mesmo com uma empresa francesa que subcontratava moldes em Portugal, 
decidimos vender ao Sr. António Rodrigues para dessa forma, em 2001, a Meca-
molde se integrar no grupo Simoldes.

O Sr. António convidou-me para ficar na empresa durante mais meio ano, mas 
na realidade acabei por ficar na Mecamolde, já pertencente ao grupo Simoldes, 
até 2004. Foi então que decidi de vez terminar e pedir a pré-reforma porque a saú-
de assim o exigia. Actualmente a Mecamolde tem cerca de 50 funcionários.

CLIENTES

Em 1983 aceitei o convite do Sr. Carlos Carreira, familiar do Sr. António 
Rodrigues, para montarmos uma empresa de moldes, e no mesmo ano 
iniciamos a actividade na Mecamolde.

Sobre a Mecamolde, posso dizer que enquanto eu era proprietário, apenas fo-
ram feitos dois moldes para o grupo Simoldes. Isso acontecia por meras questões 
comerciais, porque a Simoldes Plásticos conseguia obter preços mais vantajosos 
do que os nossos com outros fabricantes. 

Lembro-me que para obter os primeiros clientes para a Mecamolde, usamos 
uma revista do ICEP de Oportunidades de Negócios, onde obtivemos o endereço 
de empresas potencialmente interessadas e para o onde enviámos cartas a divul-
gar as nossas capacidades. 

Numa breve lista dos meus clientes na Mecamolde menciono a Hoover Por-
tuguesa, a Hoover Francesa e a Hoover Escocesa, a Wavin que era uma empresa 
francesa de fabrico de materiais em PVC para a construção civil, o Sr. Barreiros, um 
comerciante de moldes que trabalhava com uma empresa norte americana de 
aspiradores Eureka e que actualmente se chamam Electrolux. Tivemos também 
clientes na Dinamarca. Trabalhamos com o Sr. Stephan, que era um grande comer-
ciante, e que era terrível a negociar moldes.

 Contudo era um indivíduo muito sério e a verdade é que trabalhámos bastan-
te com ele e ele vendia os nossos moldes para vários países. Curiosamente um dia 
numa viagem de negócios no Canadá encontrei um molde da Mecamolde que 
tinha sido vendido através do Sr. Stephan. 

Tivemos também a Ecmiplast, um agente francês que tinha sido empregado 
da Hoover francesa. No mercado espanhol tivemos a Fagor e a Televes. No merca-
do suíço tivemos também a Rotho, um grande cliente de artigos de menage, que 
também foi o cliente mais recente da Mecamolde. A Rotho já era anteriormente 
cliente da A. Silva Godinho, onde encomendava moldes de média e grande di-
mensão, e da HMoldes, onde encomendava moldes de pequena e média dimen-
são. No entanto surgiram alguns problemas com a HMoldes e os seus sócios que 
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entraram em litígio e fecharam a empresa. Mas a Rotho tinha moldes em enco-
menda com a HMoldes, e foi com esse aperto da Rotho em obter os moldes que 
o Silva Godinho nos recomendou à Rotho.

A experiência comercial na Mecamolde foi uma aventura interessante. Eu sabia 
falar português e um pouco de inglês. Para me ajudar no francês e no inglês trouxe 
também um desenhador da Simoldes para a Mecamolde. 

A Mecamolde viveu o problema que todas as pequenas empresas tiveram ao 
começar a actividade: era difícil arranjar funcionários de bancada e muitas vezes 
tínhamos que propor trabalho a funcionários de outras fábricas. Mas a verdade é 
que mais cedo ou mais tarde outra empresa fazia propostas aos nossos funcioná-
rios e assim vivíamos em pequenas guerras. 

Sobre os engenheiros, posso dizer que a minha opinião inicial não era a melhor. 
Tive somente um engenheiro na Mecamolde, por volta de 1987, mas curiosamente 
durante meio ano aumentava-lhe o ordenado todos os meses.

RECRUTAMENTO

Estudávamos e investigávamos a cronometragem de uma peça na 
produção para conseguir reduzir o tempo do seu fabrico. Ficava a meu 
cargo questionar todos os encarregados de sector sobre novas ideias que 
poderiam ter para uma nova ferramenta e assim melhorar a produção.

Não posso deixar de recordar a Oliva, que foi uma das mais importantes refe-
rências. Trabalhei na Oliva quando a empresa vivia o seu auge. 

A Oliva tinha uma organização bastante avançada, e ao ser chamado fui para 
o serviço de métodos da Oliva, que fazia a investigação de toda a parte técnica da 
produção. Consistia num gabinete formado por um engenheiro acompanhado 
por mais um par de engenheiros técnicos. Tinha também o Luís Machado, que era 
uma pessoa formada na Escola Industrial e com uma experiência enorme, e eu, 
como um aprendiz de desenhador. 

Estudávamos e investigávamos a cronometragem de uma peça na produção 
para conseguir reduzir o tempo do seu fabrico. Ficava a meu cargo questionar 
todos os encarregados de sector sobre novas ideias que poderiam ter para uma 
nova ferramenta e assim melhorar a produção. Depois desenhava essas novas pe-
ças e que a sua funcionalidade seria discutida numa reunião para debater se se 
justificava a sua produção.

Resta-me acrescentar a importância que o Sr. Mateiro e o Centro Vidreiro teve 
na região e para o desenvolvimento da indústria de moldes. E a influência do Sr. 
Lúcio quando regressa da Marinha Grande e do Sr. Joaquim (Landeau) que, curio-
samente, começou a trabalhar no Centro Vulcano. E o Sr. António (Santos), da Ma-
rinha (Grande), assim como o Aires Roque. 
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Entrei na Simoldes em 1 de Julho de 1967, com 15 anos, feitos em Abril, e lá tra-
balhei 20 anos. Foi o meu primeiro emprego e uma verdadeira escola de formação 
para a vida, a quem devo (quase) tudo o sou, do ponto de vista profissional. Ines-
quecível! Penso que ainda hoje lá estaria, se não tivesse estabelecido por conta 
própria (saí em fins de 1986, para fundar a BARREIROS, Lda., com meu irmão, Abel 
Barreiro, meu colega na Simoldes, desde 1970).  

Entrei «pela mão» do sócio-fundador José Maria dos Santos Godinho, mal aca-
bei o Curso Geral de Comércio na EICOA - Escola Industrial e Comercial de Oliveira 
de Azeméis, um curso essencialmente administrativo mas que tinha 2 anos de 
francês e inglês. 

Comecei por ganhar 700 escudos por mês, apesar de ter uma proposta de 
outra empresa de 2.000 escudos, mas falou mais alto a amizade com o vizinho e 
amigo Santos Godinho e a convicção do meu pai, a que o tempo deu razão: «os 
moldes têm mais futuro». Trabalhava 10 a 11 horas por dia, incluindo Sábados—só 
mais tarde foi instituída a Semana Inglesa e, só depois, a semana de trabalho de 5 
dias—e tive férias pela 1ª vez aos 19 anos—1 semana na Madeira, interrompida na 
4ªfª para vir acompanhar a visita dum ilustre americano que viria a ser um grande 
cliente da casa. 

Na altura a Simoldes tinha 3 sócios, com quotas iguais: o referido Santos Godi-
nho, dirigia o «Escritório»; a «Oficina» estava a cargo de Carlos Tavares Carreira, ac-
tual líder da Ancal Plásticos e António da Silva Rodrigues, o actual líder do Grupo Si-
moldes. Na fundação, na Rua António Alegria-O.Azeméis, em 30/11/1959, eram três 
sócios, todos oriundos da Moldoplástico: José Maria dos Santos Godinho, torneiro, 
Nelson Pereira de Lemos e Manuel da Silva Carreira. Este, que esteve ligado, como 
sócio-de–capital, à fundação da Moldoplástico, «trouxe» consigo o filho, Carlos Car-
reira, frezador e o neto, António Rodrigues, para a bancada, ambos com 17 anos, a 
quem, quando atingiram a maioridade, cedeu a sua cota, em partes iguais. 

Miguel
Barreiro

SIMOLDES AÇOS LDA.:
1967 - 1986
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A empresa funcionava, desde Maio de 1963, em instalações de raiz, em 2 pisos, 
na Espinheira-Cidacos (propriedade da sogra de Santos Godinho, a quem se paga-
va renda), com uma pequena «Sala de Desenho», a cargo do primeiro desenhador 
da casa, Ilídio Teixeira e um minúsculo escritório, onde me instalaram. O «Gabi-
nete» da Gerência era uma espécie de corredor com uma só secretária, para se 
sentarem, «ombro a ombro»…três pessoas. Apesar de tudo, bastante funcional e 
muito (muito!) melhor que a pequeníssima oficina na Rua António Alegria—onde 
é hoje a loja Menage Oliveirense! A mudança foi feita, diziam os mais velhos, em 
«potentes» carros de bois!... 

O certo é que, com novas instalações, com cerca de 50 funcionários, equipa-
mento acima da média, para a época, e um apreciável nível de mão-de-obra, a 
Simoldes tornou-se rapidamente na segunda maior empresa de moldes da região, 
só superada pela Moldoplástico.       

ESCRITÓRIO E COMERCIAL

O «Gabinete» da Gerência era uma espécie de corredor com uma só 
secretária, para se sentarem, «ombro a ombro»…três pessoas. Apesar de 
tudo, bastante funcional e muito (muito!) melhor que a pequeníssima 
oficina na Rua António Alegria

Paulatinamente fui evoluindo para um trabalho comercial mais 
qualificado, sobretudo quando nos viramos para os mercados externos. 
Aí, beneficiei dos conhecimentos adquiridos na Escola Comercial, 
nomeadamente escrever e falar inglês e francês (este não muito, apenas 
q.b.)  

Fui o primeiro empregado de escritório— aliás, o único, até à entrada do meu 
irmão, em 1970— realizando tarefas básicas da Contabilidade, cujo responsável, 
em part-time, era o Sr. Fernando Barros, funcionário do Banco Pinto e SottoMayor; 
que tratava da correspondência, dactilografada, sob a orientação de Santos Godi-
nho e fazia a Folha de Férias e Recibos de Salários, tudo manual, com o Sr. Resende, 
que tratava dos «pontos» das horas de cada funcionário.  

Paulatinamente fui evoluindo para um trabalho comercial mais qualificado, so-
bretudo quando nos viramos para os mercados externos. Aí, beneficiei dos conhe-
cimentos adquiridos na Escola Comercial, nomeadamente escrever e falar inglês e 
francês (este não muito, apenas q.b.).

Depois de meia dúzia de anos a trabalhar só com o mercado nacional, se-
guiram-se as primeiras exportações directas para Espanha—Plásticos Galicia, a 
primeira de todas, em 1966 e Indústrias Pátria de Vigo—Estados Unidos—Child 
Guidance Toys, New York, em 1967—e Reino Unido—London Bankside, Londres, 
em 1968… 

Contudo, eram menos os clientes directos e mais os intermediários, os moto-
res das exportações. Os fabricantes de moldes portugueses passaram a ser pro-
curadas por agentes, que representavam clientes estrangeiros, para aí fabricar os 
moldes. 

Desses agentes, devo destacar Tony Jongenelen—e o filho, Jean Pierre—ho-

TONY JONGENELEN
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landês a residir em Miramar, que nos «abriu» o caminho dos Estados Unidos e cujo 
elevado nível de exigência nos obrigava a responder com uma evolução perma-
nente dos nossos niveis de qualidade. Foi, anos a fio, o melhor cliente e, graças a 
ele, o nome / marca Simoldes «correu mundo». 

MIGUEL BEM SAÚDE

AGENTES VERSUS CLIENTES 
DIRECTOS

BBB E DAVE TAINNER

Viana Jorge era um técnico reputadíssimo, de trato difícil, mas com 
larga experiência, conhecimentos e talento criativo, tanto ao nivel do 
desenho técnico e de máquinas, como da engenharia e, sobretudo, da 
plastificação, vertente em que tínhamos imensa falta de know-how.

Era comum agentes como Pedro Viana Jorge, de Vila Nova Gaia, terem vinte 
ou mais moldes para fabricar, que eram distribuídos por 3 ou 4 fabricantes. Era um 
intermediário com clientes estrangeiros que encomendavam moldes com bastan-
te complexidade. Lembro-me duns «famosos» vasos para flores, com imitação de 
vime—tudo feito à mão, a cinzel e punceta, tipo escultura: os moldes foram enco-
mendados antes de eu entrar, em 1967 e em 1968, ainda por lá andavam. 

Viana Jorge chegou a ter oficina de fabrico nos Carvalhos, onde a Simoldes foi 
contratar Sérgio Saraiva para chefiar a «Secção de Desenho», como então se dizia 
e que seria hoje um «Gabinete de Projecto». Era um técnico reputadíssimo, de trato 
difícil, mas com larga experiência, conhecimentos e talento criativo, tanto ao nivel 
do desenho técnico e de máquinas, como da engenharia e, sobretudo, da plastifi-
cação, vertente em que tínhamos imensa falta de know-how. 

Lembro-me ainda de Miguel Bem Saúde, um Agente que, em certa fase, curta, 
foi um bom cliente. Era casado com Regina Arruda, oriunda (ao que julgo saber) 
duma rica família dos Açores. Era um puro homem de negócios, com boas rela-
ções comerciais nos EUA, mas que de moldes, do ponto de vista técnico, pouco 
ou nada sabia. 

Lembro-me bem das «cenas» dele, horas e horas ao telefone para tentar escla-
recer questões  técnicas que não dominava - isto numa altura em que a Simoldes 
só tinha um telefone para toda a empresa. Conversas e segredos em inglês, mal 
sabendo que havia ali mais alguém a falar a língua. 

Andava, tal como Viana Jorge e Fred Ballard, da BBB, sempre acompanhado da 
mulher e, como todos os agentes, em belos carros, que nos deixavam com uma 
«pontinha de inveja».  

Outro agente com grande relevo nos anos 70, no mercado dos EUA, foi a BBB, 
representada por Fred Ballard e esposa. Curiosamente, outro casal. 

Era uma empresa de três irmãos de nome Ballard, daí o nome BBB, que durante 
vários anos foi um grande comprador de moldes em todo o país, para grandes 
empresas dos EUA, como a General Electric, Borg Warner, Westinghouse, Whirlpo-
ol, Frigidaire, etc. 

O lado positivo dos agentes—levar o cliente estrangeiro a casa do fabrican-
te, sem esforço deste—tinha o seu «lado mau» nas dificuldades de comunicação, 
numa época em que telefonar para o estrangeiro podia demorar um dia... ou dois, 

PEDRO VIANA JORGE
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e o correio semanas. Como não queriam o fabricante a tratar directamente com 
o cliente, mas não tinham o necessário know-how técnico, geravam-se impasses 
técnicos com atrasos graves no processo de construção dos moldes. Aliás, con-
fesso que os prazos eram pouco respeitados e era «normal» haver moldes que 
entregues um ano depois do prazo! 

Houve casos em que o cliente final percebia o que se passava, e queixava-se 
a nós da incompetência dos seus intermediários. Foi o que aconteceu com Dave 
Tanner, na época Vice-Presidente da Arundale Mfg., uma grande empresa de trans-
formação de plásticos de St. Louis, EUA, cliente da BBB, que nos apareceu cá, bas-
tante aflito, pois não sabia «nada», nem sequer onde estava!-  um molde seu,  para 
a Whirlpool. 

Foi muito bem recebido, como era praxe da casa, a questão técnica que levou 
ao impasse foi resolvida rapidamente e ficou à vista que a «culpa» fora do agente. 
Para melhorar o episódio o Sr. Tanner ficou impressionado com a nossa capaci-
dade de resposta ao imbróglio técnico e, a partir daí, começamos a fazer TODOS! 
–e eram muitos!- os moldes para a Arundale que foi, muitos anos e bons, o maior 
cliente da Simoldes. 

Aliás, confesso que os prazos eram pouco respeitados e era «normal» 
haver moldes que entregues um ano depois do prazo! 

Enquanto isso, crescia uma relação forte de amizade pessoal que levou, por 
volta de 1976, o Sr. Dave Tanner a tornar-se agente da Simoldes no EUA. 

Finais de 1969, extremam-se posições entre os sócios: de um lado, António 
Rodrigues e Carlos Carreira, sobrinho e tio, da mesma idade, criados juntos e com 
vontade de «andar para a frente». Do outro, Santos Godinho, «isolado», mais prag-
mático e receoso. Na minha modesta opinião acho que Santos Godinho, responsá-
vel pela área comercial, tinha menos visão industrial e, sobretudo, menos audácia 
e confiança no futuro. Daí que, o que para Santos Godinho era «mais um inves-
timento», sem sustentação, para o Sr. António era «uma máquina indispensável» 
para ganhar o futuro, no caso uma Rectificadora ALPA de superfícies planas. A 
saída de Santos Godinho acabou por ser a consequência lógica e, para a empresa, 
representou um enorme passo em frente.  

Nessa altura perguntaram-me—o Sr. Carlos e o Sr. António, que ficaram—se 
eu saía com o Santos Godinho, por ter sido ele que me levou para a Simoldes. Mas 
eu, com os meus 18 anitos, nem compreendia a razão de tal pergunta, eu que era 
funcionário da Simoldes e gostava de continuar a ser. A verdade é que o meu or-
denado duplicou, quase de imediato e acredito que a minha relação como amigo 
e vizinho do Santos Godinho terá travado, até então, a minha progressão salarial. 

A partir de 1974/1975 a Simoldes Aços, já em modernas instalações (base das 
actuais), inauguradas curiosamente no dia 25 de Abril de 1974, começou a equipa-
rar-se com a Moldoplástico em equipamento e força de trabalho e não mais parou 
de crescer e rapidamente ultrapassou a Moldoplástico, onde se notou uma certa 
estagnação. Esta situação resultou da diferente leitura de cada uma das empresas 

CISÃO: SANTOS GODINHO 
SAI DA SOCIEDADE

CRESCIMENTO
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sobre a situação política nacional na época do PREC: o Sr. António, na Simoldes, viu 
nisso uma oportunidade e assumiu o risco de (quase) «fuga para a frente», enquan-
to a Moldoplástico viu «um perigo» e «esperou para ver». 

Contudo, acredito que a diferença também aumentou pelo facto de a Moldo-
plástico se manter uma empresa familiar, com várias pessoas a decidir, enquanto 
na Simoldes, mormente após a saída do Sr. Carlos Carreira, em 1981, era só um, o 
Sr. António, a decidir sozinho e assim gerir de uma forma mais expedita, prática e, 
por isso, mais eficaz. 

PROSPECÇÃO DIRECTA DE 
CLIENTES

Esta situação resultou da diferente leitura de cada uma das empresas 
sobre a situação política nacional na época do PREC: o Sr. António, na 
Simoldes, viu nisso uma oportunidade e assumiu o risco de (quase) «fuga 
para a frente», enquanto a Moldoplástico viu «um perigo» e «esperou para 
ver». 
Outro aspecto explica, em meu entender, o crescimento desenfreado da 
Simoldes nesta fase, o aumento galopante da cotação do U.S. Dólar, que 
chegou a «dobrar» entre a encomenda e a entrega do molde!

Outro aspecto explica, em meu entender, o crescimento desenfreado da Si-
moldes nesta fase, com o volume de Vendas a duplicdar de ano para ano e os 
investimentos a crescer ao mesmo ritmo, senão superior: o aumento galopante da 
cotação do U.S. Dólar, que chegou a «dobrar» entre a encomenda e a entrega do 
molde! Bom, mas isto é matéria que deixo aos economistas. 

Foi feita a recolha de endereços de todas as fábricas de plásticos nos cinco 
Continentes, com a preciosa ajuda dos Boletins do Fundo de Fomento de 
Exportação. Entre 1967 e 1974, enviamos cartas para «todas» as fábricas 
de plástico do mundo! Eram 2 pessoas a dactilografar, uma a uma, as 
cartas na máquina de escrever, e por dia mandávamos 50 a 70 cartas! 

Apesar de haver muita oferta de encomendas, no início da década de 70, a 
Simoldes foi pioneira em procurar clientes directamente no estrangeiro, em pa-
ralelo e apesar da participação em Feiras Internacionais, com colegas do sector. 
Objectivos: fugir à dependência dos agentes – intermediários e trabalhar com os 
clientes só nossos, se possível, e não com os «clientes de todos».

Não podendo esquecer a liderança, natural, do Sr. António, tenho que reivin-
dicar a minha quota-parte na execução desta política comercial que teve pleno 
êxito, nomeadamente na arte de bem receber os clientes estrangeiros em que, 
digo-o com alguma vaidade, fomos «mestres». Foi feita a recolha de endereços 
de todas as fábricas de plásticos nos cinco Continentes, com a preciosa ajuda dos 
Boletins do Fundo de Fomento de Exportação. Entre 1967 e 1974, enviamos cartas 
para «todas» as fábricas de plástico do mundo! Eram 2 pessoas a dactilografar, uma 
a uma, as cartas na máquina de escrever, e por dia mandávamos 50 a 70 cartas! 

Entretanto, foram nomeados agentes: em Inglaterra, o Sr. António Escudeiro 
Fernandes, que nos «abriu» as portas desse mercado, e o Sr. Fernando Jesus Mar-
ques, na Venezuela, que foi durante anos um importante mercado. O facto de ser 
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um país subdesenvolvido sul-americano e a distância tornou difícil a vida deste 
agente: as amostras demoravam 3 semanas a chegar ao cliente, outras tantas para 
termos os comentários pelo correio, as chamadas telefónicas iam ao ponto de cair 
num dia e só ser retomadas no dia seguinte, etc. 

Por sua vez, Gabriel Pinho, antigo funcionário da casa e já então empresário 
na região de Paris, foi um grande colaborador e uma referência incontornável nos 
esforços, com êxito, para uma crescente afirmação no mercado francês e, de modo 
particular a Allibert/Meru, que foi a «porta de entrada».

Além disso, eram feitos convites directos a grandes empresas, americanas e euro-
peias, para nos visitarem e aquilatar das nossas capacidades. Essas visitas foram, quase 
todas, coroadas de êxito, com os clientes duplamente cativados também e às vezes 
principalmente com a nossa hospitalidade de cinco estrelas. Chegamos a «oferecer» 
um molde a um cliente sueco, que este só pagaria se e depois de estar satisfeito!

ENGENHEIROS

LIVRO DE REGISTO DOS 
MOLDES

RECURSOS HUMANOS

Existia uma má vontade de fundo, mesmo um certo fundamentalismo 
contra os Engenheiros porque «só têm teoria» mas, na prática, «não 
sabem nada de moldes». Essa atitude era lógica numa casa feita por 
gente feita no trabalho duro,

A Simoldes sempre apostou forte na formação dos quadros na própria em-
presa, sem perder de vista os bons «artistas» com nome na praça, oriundos de 
empresas em dificuldades ou em busca de melhor salário. Na fase inicial vieram 
alguns funcionários da Moldoplático, mas depois disso diminui ou quase acabou a 
«dança» de funcionários entre as empresas — foi como se fosse assinado um pac-
to de não agressão, para o que contribuiu o bom relacionamento existente entre o 
Sr. António e os seus antigos patrões, Sr. Lúcio Rodrigues e Sr. Joaquim Landeau.  

Sempre houve a preocupação em contratar jovens com o Curso Industrial, 
com conhecimentos de desenho ou Comercial, com conhecimento de línguas es-
trangeiras. Já quanto a licenciados, nomeadamente…

Existia uma má vontade de fundo, mesmo um certo fundamentalismo con-
tra os Engenheiros porque «só têm teoria» mas, na prática, «não sabem nada de 
moldes». Essa atitude era lógica numa casa feita por gente feita no trabalho duro, 
a começar no próprio Sr. António, com apenas a Primária, e em que os de mais 
instrução tinham o Curso da Escola Industrial e Comercial, equivalente, agora, ao 9º 
Ano! E apoiava-se em duas ou três experiências, mal sucedidas, com engenheiros a 
quem, independentemente do seu valor, não foi dado tempo para vingar. 

Após essa má vontade inicial, surge uma mudança radical que coincide com 
o estágio e subsequente admissão do Eng.º Manuel Alegria, que foi o primeiro a 
manter-se na Simoldes após os estágio terminar e ainda hoje pertence aos qua-
dros da Simoldes. Mais tarde as Universidades do Minho e de Aveiro começaram a 
formar engenheiros mais «virados» para este ramo, e a aceitação foi sendo gradual, 
porque de facto estes já tinham maior percepção deste tipo de indústria.

Este livro tem registadas todas as encomendas confirmadas que a Simoldes 
teve até à minha saída, em 1986. As Encomendas estão numeradas por ordem 
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cronológica de chegada, estando registado o nome do molde, nome do cliente 
e do cliente final da peça, e respectivos países, material plástico e respectiva con-
tracção, etc.

No início, era o único registo —já existia antes de eu entrar—que permitia nu-
merar as Confirmações de Encomenda; depois foi mantido, por mim e meu irmão 
Abel, quase só «porque sim» e hoje, passados 40 e tal anos, vejo-o com um certo 
romantismo nostálgico.       
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I came to Portugal in 1968 to investigate the mold building industry.
The story goes back to the year before that, 1967. One of our clients was Fab-

ergé and the chief engineer for Fabergé was a German. We had to build a series of 
moulds for a new project and he wanted the molds built in Germany. So we went 
to Germany, Diburg, I forget the name of the company, and had the molds built. 
They were good molds, we inspected them, but when it came down to the cores, 
the blade knockouts on the cores, they wanted them nitrided, but we wanted 
them flash chromed. We couldn’t get together about what to do, so I call the chief 
engineer of Fabergé and told him the story, his solution was to buy both…

So I decided, we have had enough of the Germans, so let’s have a look else-
where. So we went to Switzerland, Italy and then to Portugal.

We found in Italy, a company named Olympo Stamping located in Brecia. It 
was a wonderful factory, but Mr. Olympo really didn´t want to talk about molds, he 
was interested in automobiles… in racing automobiles… 

As we continued talking, we asked him about deliveries, well, “we tell you 13, 
14 weeks… we mean 13, 14 weeks except when we have strikes… we may have 
a coffee strike… we may have this kind of strike, another kind of strike”. Obviously, 
we got out of there and said that’s enough of that.

We came to Portugal, we checked-in to the Ritz Hotel, and hired a driver… and 
once in a while I still see that man around, Armando…

So he drove us in a Mercedes up to Marinha Grande. I never forget the story… 
we got to the intersection, in Marinha Grande where the cop (policia sinaleiro) 
used to be on a pedestal, he had white gloves on… Armando stopped to ask for 
directions… after receiving the directions he said “thank you jackass”, I said: Ar-
mando you’re getting in trouble, and the said: he doesn’t understand English.

So we went to first factory… We inspected the equipment and it looked like, 

Larry
Fattori

EUROPE, 1968

PORTUGAL AND ANÍBAL
H. ABRANTES
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what we refer to as a salvation army, the equipment was very old, did not impress 
us at the time…

Then, I don’t know if was that day or, it is hard to remember, as it was many 
years ago, but we went through Abrantes and the equipment was day and night. 
They seem to be more organized, the gentleman spoke English very well, was 
impressive, but the machinery bothered me…

We didn’t do anything with Abrantes for… I guess was about maybe a year, a 
year and a half… two years…

One of our customers was Trans World Display and they gave us the first job – 
Seegrams. It was… one cavity mould to produce a Napkin Holder which requires 
side cams and hot bushing, was a large piece, the part must be 12 inches long, by 
6 inches width, and 7 or 8 inches high and had engraving of Seegrams on a side 
which was formed by the cams. Based on the workmanship of the tool was very 
good and the parts were submitted by our client Trans World Display to Seegrams 
and everybody was happy.

Based on that we got more work from Trans World and I think, in between that, 
we have placed other tools for other companies but I can’t remember who they 
were, what the moulds were but…

we spend many nights until midnight producing mouldings, producing 
parts. They enjoyed, their stay especially in the Inn (the Pousada)… they 
enjoy the Edilásio company. They thought that was great.

MOLDS IN MARINHA 
GRANDE

We landed, a big job from Trans World for their client Spiedel. And they had a 
concept for, what they call TT108. They wanted to put 180 watch bands into the 
cabinet, but the cabinet would only display on the front, and all the reserves would 
be in the back, so we designed a system where the panels opened up and all the 
reserve watch bands were put into the back. 

We did all the engineering on that and we submitted the plans for quotation to 
Abrantes at the time, we won the approval of Trans World and we placed the tools, 
and I think they were 9 moulds involved in the project, 8 or 9 moulds.

That molds worked very well and to put it into the production line at the facto-
ry, we move things around. We had a conveyor with 260 feet long and we started 
moulding and assembling with the machines along the conveyor.

We started the first moulding, then the second moulding and the operation 
with hot stamping, with grain on it, the all job went down the line, finished, was 
ionized with the ionizing gun, was wiped down with wax, and went to a trailer. 
No stock, we didn’t keep anything in the warehouse. The completed unit went 
directly to the trailer and was shipped out that night. We did a lot of work for other 
companies. We did a Salton Ice cream machine at Abrantes. The Salton execu-
tives came over to observe the initial molding, husbands and wives, they were 
four of them and we put them in the Inn of Batalha (the Pousada). We spent many 
nights trying out the moulds, at Expermold. Not only did they try out the moulds, 
but they also wanted to produce samples in the right colour. They shipped many 
boxes back to the USA. Together, we spend many nights until midnight produc-
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ing mouldings, producing parts. They enjoyed, their stay especially in the Inn (the 
Pousada)… they enjoy the Edilasio company. They thought that was great.

One of the biggest projects we worked on was a nine mold project for 
B-Bar-B Company. The project included not only the design and the 
developing of the moulds but also to install the new and complete factory 
for them.

One of the big moulds we had made was for Sony, it was a Sony display and 
the a part looked like a large S and had 4 foot from one end to another end and 3 
feet in height, two parts were riveted together and then metal tubing held three 
layers to display Sony equipment as their display in the store. The interesting part 
about that mould, was that when we tried it out, we couldn’t stop the parts from 
cracking. I had to go back to the United States, I can remember, I flew back, next 
week I came back, and Firmino and I tried some changes, worked on a Saturday, 
and wondered how are we going to fix this, the mould is sliding, as the material 
is injected, causing the moulding to crack, so eventually… we had to interlock it 
some how and maybe change the injection point.  But finally we got the mould 
to work. 

One of the biggest projects we worked on was a nine mold project for B-Bar-B 
Company. The project included not only the design and the developing of the 
moulds but also to install the new and complete factory for them.

The factory was built, we designed the entire electrical system, the water sys-
tem, the material feeding system, we installed the machines, we’ve installed the 
molds and produced everything according to our projection. We initially accorded 
them with the fact that we would produce, I think it was a 4 cavity mold, we would 
cycle four shots per minute in perfect parts, and we did that to all the moulds.

the finish of a mould, I can’t find a company that can finish a mould like 
Abrantes can finish a mould

We had our own tooling shop at that time, we had 18 men at there and we 
used them most to repair, but we did build some of our own moulds. The equip-
ment that we saw in Abrantes was far advanced to what we had. I think the…, I 
got to know the people at Abrantes fairly well. First of all, going backwards - the 
finish of a mould, I can’t find a company that can finish a mould like Abrantes can 
finish a mould. When we said number one finish was number one finish, if we said 
number two finish, number two finish and if we said is EDM finish, is an EDM finish. 
We got what we ask for as far as the finish of a tool. I can remember also Louro, I 
cant remember what mould it was, but he was so proud he was in charge of the 
finishing department, and he would come over and put his finger and push a cam, 
push back and forward the way a cam should work, we never saw something like 
that.

So, in comparison, we became very loyal to Abrantes and we disbanded most 
of our s toolshop, we scaled down to a 4 or 5 man shop, we had purchased into 
this shop and put it in the back of our plant. 

SHOP IN AMERICA
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The important thing in going back is, as I say, I got to meet most of the people 
in the various factories, and they use to kid around with me, calling me Senhor 
Zarcon. I was called Senhor Zarcon because I made them “blue in” every mould. 
I wanted to see how the mold faces sealed off. I just couldn’t accept a tool that 
wasn’t perfectly machined on the face, on the parting line. I enjoyed that, Senhor 
Zarcon, I use to walk in and they said: ”Here comes Senhor Zarcon”, but I walked in 
not only with the Zircon, but also walked in with measuring and test equipment, 
with thermometers and hardness testers. I wanted to measure the temperature of 
the mould face, I want to see how the cooling system was, I went thru a complete 
inspection of every mould, because this was what we told our customer that we 
do. I think we were successful doing that, we achieve what we wanted with the 
group.

One of the things that I remember, after they formed the Iberomoldes com-
pany they had offices in Leiria, it was winter and they were cold… I remember 
going up there one day and they had a radiator full of oil and the heat was coming 
out of there but everyone was shivering like hell and I remember Almeida was 
working on a drafting board and he had a incandescent lamp and he bend over 
and burned his head and made a scar that was… ugly!

We placed moulds, most of those 9 moulds that I talk about for B Bar B were 
made by Portumolde… we were very pleased with their interaction with us.

There was no reason to… for all the moulds we made in Portugal were made 
in Abrantes initially or with the Iberomoldes Group after they formed their com-
pany. That’s an interesting point to... I guess we were number 2 customer for Ibero-
moldes. Bernard Yellin from Chicago was number 1 and we were number 2. But I 
like to say we were there before Berny but…

SENHOR ZARCON

OLIVEIRA DE AZEMÉIS

Quality is the important factor, I think one of the main reasons we starting 
working here in Portugal, against Germany was that, the Portuguese 
mould makers did listen to us, built to our American standards, which is 
very important.

PORTUGAL AND THE OTHERS He did purchase moulds on the United States prior to that time, but after we 
started working with Fabergé and placed the moulds in Germany, we saw Europe 
as our source to build our tools.

Quality is the important factor, I think one of the main reasons we starting 
working here in Portugal, against Germany was that, the Portuguese mould mak-
ers did listen to us, built to our American standards, which is very important.

The Germans only built on metrics, well nothing wrong with metrics, as far 
at the metrics goes, except for replacement parts… to replace a minor part… a 
leader pin, a bushing… to get those in metric parts was difficult.

Well we specified and received American standard parts from Portugal, they 
got the parts for us before we saw it. If we built a hot runner mould, if we said we 
wanted such, and such type of hot runner mould they got it, they installed it, no 
arguments, they did what we wanted, engineering wise…

I think we are all firm believers of the fact that the money in mould making is 



225

PRO
TAG

O
N

ISTAS

made on the drawing board and… I think, evidence of that is that the work they 
would put in the mould drawing, in the engineering and we go over with a fine 
look and scratched out, and they would change it, adjust it. Couldn’t get that in 
Germany, couldn’t get that anywhere.

in the engineering and we go over with a fine look and scratched out, and 
they would change it, adjust it. Couldn’t get that in Germany, couldn’t get 
that anywhere.

In Italy, we got frightened because of the coffee strikes. Who wants to deal with 
a ten minutes coffee strike? Because a ten minute coffee strike could be an hour, or 
two hours, or five days, or months, who the hell knew…

We were not buying tools for ourselves, we were buying tools for our custom-
ers, and we were committed to… so what do you do?

We started the company in New Jersey, on the name REL Manufacturing Cor-
poration. We started out manufacturing and marketing toys and sunglasses. As 
we worked along that line we became the world largest producer of model boats, 
little power boats. What happen at that time, I can’t place the year… the difficulty 
of the toy industry of that time was due to the influx of the Discount Houses, they 
just disrupted the sales by Department Stores, that felt it that very much.

That was a down stream to the jobbers, the people we sold to were the job-
bers, the jobbers sold to department stores, they sold to mom and pop stores in 
their area. 

Got to a point that was no money left for anybody, no incentive to develop so 
we got out of the toys business and thankfully and we went to custom moulding.

One of the things that really got us going in custom moulding were my in-
ventions… (I, by the way, hold 60 patents, over sixty patents… the numbers are 
going up, we just applied for two more). I developed a valve for the milk industry 
which delivered two and half gallons of milk in a polyethylene bag, you know 
that product today as the “bag-in-a-box” delivers wine. You can see it throughout 
Portugal…

I had licensees throughout the World, in Australia, in Japan, in South America, 
in Chile, in Argentina, Canada, United States.

That was the start, and I developed that for the Olin Matherson Company 
which then spun off the paper division as OlinKraft located in Louisiana, and they 
were producers of kraft paper.

With the demise of home delivery of milk in the United States, they gave up 
the project because they were producing a “bag in a bag”, so I continued with the 
patents with the licensees who were developing the “bag-in-the-box”.

Í m surprised you haven’t seen it, we buy it in Pão de Açucar…
One thing let to another and we started to develop clientele, we picked up 

Faberge, AMF, Salton, Plastic Reel, goes on and on… 
We still built in, all of the moulds for Plastic Reel in our own shop, except the last 

one that we had built by Abrantes.
Basically we had them to develop a system…

REL MANUFACTURING 
COMPANY (USA)
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In the United States when they ship videos from place to place by the Post 
Office, if a video weights a pound and a half, they would charge for two pounds, 
so if they put two of this together they had 3 pounds, and save a lot of money in 
the overall situation, so we developed a piggyback lock where two of these units 
would interlock together.

They were happy with that. We were dedicated to develop intelligent product 
design, were committed to our customers to produce what we said we were go-
ing to produce, it was a guarantee and we provided it. The mould had to do what 
we said it was going to do. And promised what we said was what we delivered.

I met a lot of agents, they were after me in the Eurosol (hotel). I was my 
own agent. I didn’t need somebody; I didn’t think that anybody as an 
agent could do the work that I personally could do

I met a lot of agents, they were after me in the Eurosol (hotel). I was my own 
agent. I didn’t need somebody; I didn’t think that anybody as an agent could do 
the work that I personally could do - on the acceptance of the mould, and on the 
mould design. I went to engineering rooms and I spent hours in there. We played, 
“we’ll do it this way, or this way”. The same thing in the acceptance of the mould, 
as I refer to – Senhor Zarcon, the world knows me as such. The mould had to be 
made to our specifications. And they produce it, they did it. I don’t know anyplace 
else in the world that could do it. Not in love with us, we were tough, and we got 
what we wanted.

My father had two partners, one was an ex-priest; Joe Bernerti and the other 
was Herb Hagh, a German Engineer. The three of them, my father in particular was 
working for a company in New Jersey, called Julius Spill. They manufactured eye 
glasses, sunglasses made from rod stocks. In those days there were no injection 
machines, they had and glass. On a form, they the parts together, and put glass 
lens into the frame. That’s what they made, horrible looking spectacles. My father 
started the business in a chicken cup. And his two partners continued to work at 
Julius Spills. Like any other business they worked hard, they had it going and even-
tually the partners came in to the business along with my father. I guess Mr. Hagh 
heard about this crazy machine in Germany, which could produce eyeglasses for 
them, without having them to bend the rods and glue them together. So sent Mr. 
Hagh to Germany, he bought the machine and six months later showed up with 
the machine. It’s was a great invention but with an awful design. It was a power 
press laid on the side with an injection cylinder in it. The machine was able to 
produce a moulded eyeglass frame. Which they would take from the machine and 
on a router they would cut the inside grove and then they would heat it in a tray 
which was full of heated salt which would soften the material and then allow them 
to snap in the lens, and pin on the temples. It was primitive but was better then 
the rods that they developed. My father was in charge of a metal plant. I went into 
Service; I was accepted into the Aviation Programme. When I came out of service, 
I went back to college and got my Engineering degree as a Mechanical Engineer. 
Every summer I worked in the Engineering Department at my father’s company. 

AGENTS IN PORTUGAL

FIRST INJECTION MACHINES 
IN USA
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They had me doing all kinds of crazy things. 
In 1950 my father sold his interest in the company, and the company was sold 

to the Curtiss Wright Corporation, which was an Aircraft Manufacturing company. 
I don’t understand why they bought the Company. They moved all of the facilities 
to a city in Pennsylvania, with a couple thousands acres of ground. The company 
had its demise within a year.

I graduate from Stevens Institute of Technology in June of 1949. I already start-
ed the REL Manufacturing Corporation in May of 1949. Even as a under-graduate I 
started the wheels in motion. I went in to the injection moulding with Reed Pren-
tice machines. And with those machines we used to kick and spit at and swear 
at them, you name it. I guess that with all of that, you learn the business the hard 
way. “If it is to much pressure, lower the pressure, or maybe the temperature is too 
much, lower the temperature…Shut it down, lets go home, go to bed”.

The old story about Aníbal, is that when he quoted the initial price for a man in 
Switzerland, he was told that: “Yes you can make plastic moulds”, but Aníbal said: “I 
don´t know anything about that”, but they respond: “You make moulds to the glass 
industry, so you can make moulds to the plastic industry, so here is a piece, how 
much did you think that costs to make?

Aníbal looked at the sky and told the price, he took it out of the air.
I found Aníbal Abrantes to be a very king gentleman, he was always very good 

to me. I just thought he was a good Portuguese gentleman.
Primarily I negotiate with Vitor Hugo. He was the commercial director.   
ABRANTES company seems like a family… I walked through that plant and 

everybody waved at me, say hello, I felt at home, which was important.

Since 1992, we got away from the consulting end of it, and became proprietary 
in the manufacturing of Maritime high security seals. This is what we do today.

After I sold REL Manufacturing Corp. in 1980 I retained the corporate structure 
and retained the engineering division and sold all the physical assets and I went 
through an open-heart surgery… I moved down to Florida and my son Jimmy, 
came down with us, he was a graduate of North East University, a Engineer and 
we set ourselves as consultants. Our son Paul, who now runs the company, at that 
time was in the University of Florida, going to school. 

We had several big contracts as consultants, the biggest one, as I described 
before, was B-Barb-B contract, there were several million dollars involved in the 
construction of the mould, the factory, the machines, we took over the entire ball 
game, and produced what we promised to produce. They turned around and took 
ours efforts, and within three months they sold the entire situation for more then 
twice of the initial concept cost… they were happy.

We were happy for what we did, but it hurts to see something you created go-
ing down the tubes, with someone else managing it… 

Then was when we set what we stand for now, manufacturing security seals 
for the Maritime industry, Truck industry and so on…

We ship primarily to Latin America – Colombia, Ecuador, Venezuela, Peru, and 
Mexico.

ANÍBAL ABRANTES

PLASTIC INDUSTRY
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We have a constant battle going on with the United States customs…anyway 
I don’t know if this has any meaning to you as moldmaking industry… security 
matters.

Last time we bought, we bought two moulds in Portugal, we built three 
moulds in Portugal for our Seals and one we built in the United States.

We have spend a great deal of time here, in Cascais, we have had an 
apartment, in Cascais which I’m sorry that we sold, Torre do Pinhal, in the 
top floor, we owned half of the top floor, in the back we had the views of 
mountains of Sintra and in the front we had the view of Cascais bay. It 
was beautiful, beautiful.

It was my Shangri-La… I got tired of living in the Ritz Hotel and in the 
Sheraton Hotel

MARINHA GRANDE AND 
CASCAIS

We have spend a great deal of time here, in Cascais, we have had an apartment, 
in Cascais which I’m sorry that we sold, Torre do Pinhal, in the top floor, we owned 
half of the top floor, in the back we had the views of mountains of Sintra and in the 
front we had the view of Cascais bay. It was beautiful, beautiful. Had an office there, 
bedroom, bathroom, kitchenette, dining and living room, on the outside a terrace, 
beautiful, couldn’t ask for more…

It was my Shangri-La… I got tired of living in the Ritz Hotel and in the Sheraton 
Hotel... the problem was I commuted up and down to Marinha Grande in the same 
day… tough!!! Before autoestradas. I remember waiting in line at the airport, in 
the circle (Rotunda do Relógio), sitting there for half an hour, trying to get into the 
circle, in those days…. The Portuguese drivers are something to be careful of…

people say to me “Why don’t you go back to Italy?” What for!?, I have 
everything I want in Portugal. 

The driving force in Portugal, asides from mould making quality and of course 
the friendships, there are the people, the Portuguese that I remember, I think the 
people that we remember, the food… its here, the willingness of the people to 
help you, they would go out of their way to help you because they recognize that 
you are in a far and strange country, they would help you. You certainly don’t find 
that in France. I don’t know. Is my love of any country, other the United States, obvi-
ously, is Portugal. I’m an Italian extraction… and people say to me “Why don’t you 
go back to Italy?” What for!?, I have everything I want in Portugal. 

First thing I remember goes back even before that…
The initial polystyrene that was produced was beer colored and took along 

time before the chemical companies developed a crystal polystyrene. What I do 
remember is that in my dad’s company, they built a building to do this, it was high 
structure and they brought cans in, probably twelve inches diameter and maybe 
eighteen inches height

Well they put the styrene monomer into this can and they polymerized the 

PORTUGAL

CHANGES IN THE 60’s AND 
80’s
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monomer while it was in the can by applying heat to it by some method.
 They would bring these cans in and by elevator bring it up to the top of 

the building then strip the metal off, a disgusting looking thing, when came off as 
rust , the polymerisation because of the heat. They took this mass of polymerized 
polystyrene and throw into this grinder. I swear, the all town in New Jersey would 
shake. This comes down to the grinder. They were producing their own polysty-
rene pellets, not pellets, chips by grinding. They used this material in the produc-
tion of brush backs where they coloured it to disguise what happen inside the 
cans, the dirt, the bark. They developed a method where they could turn the bark 
off, they had a machinery where they have to put it, they run a blade, that stripe 
the bark off, now they had a residue of clear polystyrene and they use the bark like 
they used before, by colouring it. 

 At that time, they where using a great deal of cellulose nitrate and cellu-
lose acetate. The cellulose acetate production was very good but every time they 
use cellulose buederate you won’t believe the smell, it was like horse manure, it 
was awful.

They had a direct relationship with Dupont Company. I remember the indi-
viduals; Mike Calaghan was the salesman from Dupont, who was very instrumental 
in getting Columbia to run nylon, there were no designations to nylon at that time, 
no 6.6 or 6.12, just playing nylon. They became a warehouse for Dupont, they had 
nylon stocked by the zillions, and then they started to producing nylon combs. 
The problem in producing a nylon combs was the mould had to be absolutely 
perfect, because nylon will flow into spaces the size of a half of a thousand of an 
inch, would go find its way to come out and flash. They did a lot of work on resur-
facing their tools, and they were all “Zircon in”

That’s all I remember from then. 
 When we got into the moulding and start using a lot of high heat poly-

styrene, we got a faster set of the high heat material so that you can improve our 
cycles. We were using a great deal of ABS, at that time, produce by Marbon.

 We bought a clear nylon from Germany; we were producing the second 
filter for a Purelator for Amical Gas Company.

 Right now we are using primarily polycarbonate and polypropylene. In 
the polypropylene we are using homo blend with metalocene to get clarity and 
also use a reinforced polymer for the stems. That’s about it. We played around 
with some polyester moulding, I really don’t see the benefit for us, as compared to 
polycarbonate.
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Texto construído pelo autor, com base na sua intervenção gravada no Workshop 
“Projecto de moldes: quarenta anos depois”, promovido pelo projecto memMolde Norte 
no âmbito da Semana dos Moldes, conjunto de iniciativas e eventos organizados pelo 
Centimfe e pela Cefamol, na Marinha Grande e em Oliveira de Azemeis.

O evento relacionado com a vertente “Reforçar o futuro da Indústria, repensar a sua 
história recente” abordou a existência e criação de moldotecas, e a preservação da me-
mória da indústria de moldes. Tratou-se de uma excelente oportunidade para compre-
ender e admirar o passado, as origens desta indústria tão envolvente, num ambiente 
descontraído e promotor da participação.

No âmbito deste exercício de recuperação e preservação de memórias relacionadas 
com a indústria de moldes, foi-nos lançado o desafio de fazer uma comparação entre 
a industria de moldes de há 40 anos com a actual. Desta forma, foi feito um pequeno 
trabalho de pesquisa, baseado num desenho de molde de há 40 anos e criada a ponte 
entre as várias vertentes da construção de moldes nas duas épocas, desde o desenho ao 
fabrico e ao ensaio.

  

Carlos
Manuel
Silva

DESENHOHá 40 Anos Hoje
Alguma falta de desenho. A pro-

dução é que de alguma forma geria o 
desenho. Usava-se a prancheta e o es-
tirador, o transferidor, o papel cenário, 
o papel vegetal, compasso, tira-linhas, 
os desenhos de peça 2D ou amostras, 
os escantilhões de raios e de forma dos 
modelos de cópia, a lâmina para apa-

Desenho em WorkSation ou PC, 
modelos peça em 3D, desenho 3D 
molde paramétricos, visualizadores de 
desenho na produção, listas, dossiers 
e requisições de materiais informáticas, 
tendência para a supressão/redução do 
suporte em papel e 2D. O projecto é o 
motor da produção.
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CONCEPÇÃO

gar, o desenho dum lado do vegetal e 
a refrigeração do outro,  as cópias hé-
liograficas em múltiplas vias, listas de 
materiais quase inexistentes, arquivo 
de papel vertical, desenho de conjunto 
simplificado e falta de literatura espe-
cializada.

Há 40 Anos Hoje
Fabrico caseiro de componentes, 

movimentos e acções mecânicas pre-
valecem, extracção por KO’s, concep-
ção de peça 2D de formas simples, defi-
nição empírica do tipo e localização do 
ponto de injecção, menor variedade de 
materiais plásticos.

Estandardização de componentes 
e compra, fabrico exclusivamente de 
peças não standard, utilização de novos 
materiais para componentes de grava-
ção refrigeração e deslize, movimentos 
hidráulicos, mecânica inteligente (ac-
ções combinadas), baterias de extracção 

autónomas, Revisões de Projecto metó-
dicas e sistematizadas, concepção da 
peça complexa com formas de elevada 
complexidade geométrica, definição do 
tipo e localização dos pontos de injec-
ção suportadas por estudos de reologia, 
grande variedade de materiais plásticos, 
materiais de engenharia, concepção de 
molde no espírito de máquina de fun-
ções integradas monitorizadas.
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REALIZAÇÃOHá 40 Anos Hoje
Recurso a escantilhões e modelos 

para cópia feitos em gesso, madeira e 
Cibatol, escultura de cavidades e eléc-
trodos, ajustamento de moldes feito a 
maço, 1 turno de cerca de 12 horas com 
horas extraordinárias abundantes e 
destaxadas, espírito de amizade e com-
panheirismo, fidelidade à casa.

Modelação e Programação CNC 3D, 
maquinações finas, maquinação de Alta 
Velocidade com acabamento melhora-
do, soluções de maquinação com redu-
ção de tempos de Erosão, ajustamento 
dos moldes feito em prensa, metodolo-
gia de planificação de carga de recur-
sos, multiplicação de turnos para 2 ou 
3 de 8 horas 5, 6, ou 7 dias por semana, 
distanciamento entre elementos das 
equipas, maior rotatividade de empre-
go. Menor conhecimento do produto 
Molde por parte dos intervenientes, 
meros executantes de tarefas especifi-
cas. Monitorização e controle sobre os  
custos em função dos objectivos defi-
nidos para os recursos.

CLIENTESHá 40 Anos Hoje
O cliente procura o fabricante, cria-

ção de proximidade com o cliente com 
frequentes ligações de amizade e gran-
de fidelização. Condições de pagamen-
to próximas das etapas principais, mão 
de obra especializada e barata ape-
tecível para o mercado interno e mais 
tarde Europeu e Norte Americano para 
agentes e clientes de média/pequena 
dimensão.

O fabricante procura o cliente, 
maior afastamento e ligação mais pro-
fissional e menos pessoal, menor fide-
lização, condições de pagamento mais 
afastadas das etapas principais geradas 
nos grandes grupos criados de fusões 
entretanto atingidas, grande esforço fi-
nanceiro por parte do fabricante, mão 
de obra mais cara “empurra” os clientes 
para os mercados “low cost”.

CONCORRENTESHá 40 Anos Hoje
Pouco conhecimento da concorrência 

à excepção da mais próxima fisicamente, 
especialização com base na experiência 
adquirida e formação interna de elemen-
tos que transitam do Centro Vidreiro e 
Oliva. Os fabricantes mais antigos, Mol-
doplástico, Pinhos e Ribeiro, Simoldes, A 
Silva Godinho, funcionaram como esco-
las de profissionalização dum mercado 
crescente com uma fasquia de remune-
rações interessante em comparação com 
as outras Indústrias circundantes.

Efeito de globalização, conhecimen-
to actualizado da concorrência e ten-
dências de mercado, países “Low Cost”, 
descida acentuada das percentagens 
de lucro, estabilização e até descida das 
remunerações, lança novos desafios 
nos campos da inovação de métodos 
e produtos e constante reorganização 
e investimento na luta pela constante 
melhoria de produtividade.
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Nasci em 1933, na freguesia de Travanca em Oliveira de Azeméis. Aos 10 anos 
comecei a trabalhar nas obras do bairro do Centro Vidreiro, por intermédio do em-
preiteiro Sr. Raposo. Passados alguns anos o Sr. Raposo foi contratado pelo próprio 
Centro Vidreiro. Eu porém mantive-me sem nenhuma ligação ao Centro Vidreiro. 
Continuava, portanto, um “funcionário ilegal” que ajudava nas obras do Centro 
Vidreiro. 

Mas eu era chamado esporadicamente para substituir algum funcionário do 
Centro Vidreiro que faltasse. Fazia a substituição com muito prazer, até porque um 
dia de trabalho na arte do vidro tinha menos três horas do que um dia de trabalho 
nas obras. Aconteceu que, passados quatro anos a trabalhar nas obras do Centro 
Vidreiro, foi preciso um ajudante no departamento da fundição do Centro Vulcano. 
O responsável pelo departamento (chamava-se Sr. Ribeiro, tinha sido anteriormen-
te chefe na Alba), pediu um ajudante ao Sr. Pimenta, na altura chefe do Centro 
Vidreiro. Fui eu o escolhido. 

Na altura em que eu fui chamado para o departamento da fundição. O Sr. Ma-
teiro, dono do Centro Vidreiro, não se encontrava em Portugal, mas a verdade é 
que quando chegou não simpatizou comigo.

Lembro-me de uma prensa que fizemos em que só o prato da prensa pesava 
dois mil quilos. Era uma prensa que comprimia telhas de luzalite para a Cimianto, uma 
empresa que fora sempre cliente do Centro Vidreiro, principalmente em válvulas. 

Fizemos também uma máquina Triplibomba com 2 grandes pistões, em que o 
prato era também igualmente pesado. Tratava-se de uma cópia de uma máquina 
da fábrica Boémia, em Bustelo, que comprimia as pedras para os fornos do Centro 
Vidreiro. 

Chegamos também a fazer basculantes, a partir da cópia de uma basculante 
dos cantoneiros, que nos emprestaram durante duas semanas. Para isso desmon-

Amadeu
Soares

CENTRO VULCANO

CENTRO VIDREIRO
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tamos a bomba hidráulica da basculante, para fazer cópias. Porém recordo-me 
que o pistão original era com um tubo de 8 polegadas, mas nós não tínhamos 
tubo de 8 polegadas e optamos por um de 6 polegadas. Mas dessa forma não 
se conseguiu a força suficiente e o basculante não conseguia levantar. Usamos 
depois tubo com 10 polegadas. Para testar enchemos a camioneta de areia. O 
resultado foi que levantou com tanta força que até a longarina cedeu!

Na fundição, fazíamos bastante trabalho para fora, mas também fazíamos ma-
terial de suporte para o Centro Vidreiro. Recordo-me de fazermos uma máquina 
de fazer palha -  a palha era necessária para empalhar o vidro. O Centro Vidreiro 
era o único sítio onde se arranjava emprego durante a 2ª Guerra Mundial. A crise 
era grande e sentiu-se nos combustíveis. No Centro Vidreiro faziam-se adaptações 
para os carros trabalharem a gasogénio.

Gostava muito daquilo, principalmente porque adorava trabalhar na fresadora. 
Trabalhei lá com muitas pessoas que prosperaram na indústria de moldes. Re-

cordo-me do Landeau, do Santos Godinho, do Nélson e do Lúcio. 

DO CENTRO VULCANO À 
METALOURA

PLÁSTICOS NO CENTRO 
VIDREIRO

Mas eu era chamado esporadicamente para substituir algum funcionário 
do Centro Vidreiro que faltasse. Fazia a substituição com muito prazer, 
até porque um dia de trabalho na arte do vidro tinha menos três horas do 
que um dia de trabalho nas obras.

O Lúcio foi trabalhar para o Centro Vidreiro com a intenção do Sr. Mateiro em 
trabalhar em moldes para plásticos. Até esta data a produção mais parecida com 
plástico era a produção de tampas de baquelite para os frascos vidro. Esta ideia 
surgiu numa encomenda de canecas que tinham uma asa de plástico. O Sr. Matei-
ro comprou uma máquina de injecção de plástico, onde fazia a produção com o 
molde que o Lúcio tinha feito. 

Mais tarde houve uma oportunidade fomentada pela Hércules, de Espinho, 
para o Centro Vidreiro voltar a trabalhar com moldes para brinquedos em plástico, 
mas o Sr. Mateiro preferiu sempre continuar a trabalhar em vidro. Acho que esta 
política por parte do Sr. Mateiro foi uma das razões para o Lúcio ir para a Marinha 
Grande trabalhar. Lembro-me que posteriormente a Metaloura desenvolveu bas-
tantes encomendas para a Hércules.

Aos 18 anos fui legalizado como empregado no Centro Vulcano. Dessa forma 
obtive as regalias de um operário, como por exemplo as férias. O Centro Vulcano 
era uma casa de serralharia, que fazia esmagadores e prensas. Comecei por traba-
lhar na serralharia, e posteriormente fui para uma fresadora de marca Vitória.

Foi nessa altura que o Domingos Gil, um colega meu do Centro Vulcano, jun-
tamente com o seu sobrinho que se chamava Quim Gil, foram os intermediários 
do meu ingresso na Metaloura, que já era uma fábrica sofisticada que trabalhava 
quase em exclusivo com moldes. 

O Quim Gil disse-me que a Metaloura tinha comprado uma fresadora nova e 
perguntou-me se não estaria interessado em ir para lá trabalhar. Aos 21 anos fui 
trabalhar para a Metaloura.

Estava com intenções de casar, mas eu e a minha noiva sentíamos que a nossa 
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situação monetária era fraca, precisava de subir os meus rendimentos e na altura 
surgiu até uma proposta da Simoldes Aços. Aceitei a proposta deles mas de segui-
da faltei com a palavra, pois quando fui avisar à Metaloura que me ia embora eles 
ofereceram-me melhores condições, que eu não podia recusar.

Casei ao 24 anos, e só depois é que tive a oportunidade de acabar a 4ª classe. 
A minha vida sempre me exigiu muito esforço pois rapidamente me apercebi que 
para sobreviver é preciso trabalhar. Venho de uma família muito humilde. Com 
base num mau relacionamento entre os meus pais tive desde muito cedo de aju-
dar a minha mãe. O meu trabalho era pago à minha mãe, para dessa forma ajudar 
a família. Eu nunca tive grandes condições. Lembro-me de que aos 18 anos ainda 
andava descalço.

QUARTA CLASSE

TONY JONGENELEN

METALOURA

Até esta data a produção mais parecida com plástico era a produção 
de tampas de baquelite para os frascos vidro. Esta ideia surgiu numa 
encomenda de canecas que tinham uma asa de plástico. O Sr. Mateiro 
comprou uma máquina de injecção de plástico, onde fazia a produção 
com o molde que o Lúcio tinha feito.

Inicialmente a Metaloura só tinha um dono, chamava-se Sr. Loura. Mais tarde 
deu sociedade ao encarregado Alfredo Frias, que era oriundo da Pátria, em Guima-
rães, onde era serralheiro. Antes havia sido colega do Lúcio na Aires Roque. 

O Sr. Loura pouco percebia de moldes. Na verdade ele era negociante de gado. 
A família dele era conhecida nesse ramo e tinha alguns talhos na zona. Digamos 
que ele era o capitalista e por isso precisou do Sr. Alfredo Frias, que era conhecedor 
na arte dos moldes. 

Quando comecei a trabalhar na Metaloura, esta tinha cerca de 15 funcionários. 
A verdade que a fábrica dava dinheiro, e viveu durante algum tempo dos bons 
resultados. A Hércules, através do Tony Jongenelen, encomendava-nos muitos 
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moldes de brinquedos e de utilidades domésticas e também existiam as enco-
mendas directas do Sr. Tony Jongenelen para os seus contactos de clientes nos 
Estados Unidos. Trabalhei na fresadora, mas também cheguei a trabalhar com um 
pantógrafo que se comprou na altura. 

Porém a Metaloura não investiu nas ferramentas e comecei a sentir que estava 
a ficar sem condições de trabalho. Chegou mesmo ao ponto de não haver brocas. 
Vivia-se também um ambiente de desconfiança entre o Sr. Loura e o Sr. Alfredo, 
que não era de todo saudável. Achei que de facto era o momento certo para sair 
da Metaloura. Trabalhei na Metaloura cerca de 10 anos.

Fui depois trabalhar durante dois meses com o A. Silva Godinho em Bustelo. 
Trabalhava com o António e o Ilídio Foca. Logo a seguir o Sr. Loura fez-me uma 
proposta de ficar com a oficina, juntamente com o Pinho. Conhecia muito bem o 
Pinho - era formado na Escola Industrial e tinha sido ele a ensinar-me muito da arte 
na fundição no Centro Vidreiro. 

Marcamos uma data para a escritura, que seria feita juntamente com um cunha-
do do Sr. Pinho, que se chamava Miguel Ferragola. Mas a verdade é que a escritura 
foi desmarcada pelo Sr. Loura, que abortou o acordo comigo. A escritura foi feita 
mas sem a minha presença, e a Metaloura ganhou mais dois sócios: o Pinho e o 
David Frias, além do Sr. Loura e Alfredo Frias. 

SIMOLDES

eu gostava tanto do meu ofício que este me absorvia todo o tempo e 
dedicação. Acredito que nasci para este ofício pois acordava já a pensar 
no trabalho

AINDA A METALOURA

Por essa altura recebi uma proposta da Somatex do Porto, através do Germano, 
que curiosamente era sobrinho do Sr. Loura. Mas a Simoldes voltou a fazer-me 
uma proposta. A verdade é que eu era já um funcionário conceituado e bastante 
apreciado pelo Tony Jongenelen, talvez o mais importante negociador de moldes 
na região, e esta aproximação ao Tony tornava-me cobiçado. 

Porém, como nessa altura já conhecia melhor o António Rodrigues, da Simol-
des, e simpatizava bem com ele, acabei por aceitar a proposta da Simoldes, apesar 
das piores condições salariais.

A Simoldes também começou a fazer moldes para o Tony Jongenelen, mas o 
Tony exigiu antes que a Simoldes comprasse determinadas ferramentas para assim 
garantir a capacidade de resposta às suas encomendas. Um dia o Tony, apertado 
com uma encomenda, ofereceu-me dez contos se garantisse o prazo certo da en-
comenda do molde. Era uma quantia bastante elevada para a época, mas certa-
mente coincidente com a urgência do molde! Era um molde de uma camioneta 
de brincar, que foi todo feito na minha bancada, porque assim exigiu o Tony, que 
acreditava mesmo nas minhas competências. As expectativas não foram goradas 
e recebi os dez contos!

Acredito que contribui bastante para a evolução da Simoldes. Primeiro porque 
fui o elo de ligação entre o Tony e a Simoldes, e dessa forma a Simoldes começou 
a trabalhar para os Estados Unidos. Segundo porque eu era habilidoso e comecei 
a garantir competências que a Simoldes ainda não tinha.
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RENAULT 5

REFORMA

A Simoldes foi evoluindo muito, mas o verdadeiro impulso foi quando 
começamos a trabalhar com a Renault, com o lançamento do Renault 5. 

Vi os moldes a serem criados em meras oficinas de serralharia até aos dias 
de hoje. Vivi a revolução do desenho e posteriormente a revolução das CNC.

O António Rodrigues confiava muito em mim. Conhecedor da minha eficiên-
cia, ele exigia ainda mais de mim. Por vezes até fui mal interpretado pelos meus 
colegas, porque me concentrava demasiado nas minhas tarefas e descurava a for-
mação da arte aos meus colegas, mas a verdade é que eu gostava tanto do meu 
ofício que este me absorvia todo o tempo e dedicação. Acredito que nasci para 
este ofício pois acordava já a pensar no trabalho e por essa razão revoltavam-me 
os sistemas de trabalho desleixado de alguns colegas. Até ficava doente ao ver 
determinados trabalhos com tão mau acabamento. 

Sempre tive muito brio. Lembro-me da minha dedicação a um molde de um 
bule encomendado pelo Viana Jorge. O bule tinha uma pega da tampa que era 
muito pequena e naquela altura ainda não havia erosão. Fiz um cortante com um 
feitio e ia desbastando com uma broca ou com umas puncetas. Depois mandei 
temperar o aço em Ovar. O molde tirava seis peças impecavelmente iguais. Se 
fosse hoje teria sido feito em erosão.

A Simoldes foi evoluindo muito, mas o verdadeiro impulso foi quando começa-
mos a trabalhar com a Renault, com o lançamento do Renault 5. Toda esta evolu-
ção foi acompanhada com as melhores máquinas para a indústria de moldes que 
havia na altura. Esta foi sempre uma política da Simoldes.

Reformei-me em 2000. Trabalhei cerca de quarenta anos na Simoldes. Vi os 
moldes a serem criados em meras oficinas de serralharia até aos dias de hoje. Vivi 
a revolução do desenho e posteriormente a revolução das CNC. Recentemente 
visitei as instalações da MDA do grupo Simoldes e confesso que fiquei admirado 
com as mais novas ferramentas.

Tive que deixar o departamento de aços por razões de saúde. Foram momen-
tos muito difíceis. Não encarei muito bem esta nova vida, e não sabia o que fazer 
em casa. Mas a verdade é que recuperei o meu bem estar, as dores de cabeça 
desapareceram e a minha visão melhorou bastante.

Dois dos meus quatro filhos trabalham na Simoldes. O meu filho chegou até 
a trabalhar comigo na empresa, e a minha filha, de 32 anos, que acabou recente-
mente o mestrado em gestão, trabalha nos escritórios da MDA. 





241

PRO
TAG

O
N
ISTAS

O nosso avô tinha uma fábrica de preparação de pêlo de coelho, em Barcelona. 
Na altura surgiram algumas divergências familiares e resolveu vir para Portugal, em 
meados da década de trinta.

Escolheu Portugal, porque a maior parte dos seus clientes eram portugueses, 
e pela mesma razão escolheu a cidade de Braga para instalar a sua fábrica: dessa 
forma, ficou próximo dos seus principais clientes. A fábrica preparava a pele de 
coelho, tratava o corte do pêlo e fazia a preparação do mesmo.

Entretanto o nosso pai foi saneado no final da Guerra Civil Espanhola. Era pro-
fessor na Universidade de Barcelona, mas decidiu vir para Portugal ultrapassando 
todas aquelas atribulações que a Guerra Civil impunha. O nosso avô morre poucos 
meses depois de o nosso pai se instalar em Portugal, ficando este responsável pela 
fábrica de pêlo, em Braga.

A fábrica tem um bom rendimento até 1943, até porque a 2ª Guerra Mundial 
gerava um grande consumo de pêlo. É por essa razão que Estado português deci-
de “nacionalizar” a fábrica em 1943, como uma indústria de interesse bélico. 

Assim, nasce a Cortadoria Nacional do Pêlo, em Braga, que englobava todas as 
fábricas de preparação de pêlo existentes no país, e os cortadores de pelo manu-
ais. Dessa forma, a Cortadoria tinha muitos sócios e o nosso pai não se sentia bem 
com o tipo de gestão adoptado, em que o Estado também era interveniente. Foi 
por essa razão que decidiu abandonar a gestão da empresa, mas mantendo-se só-
cio até aos dias de hoje, porque, mais tarde, passamos nós, os filhos, a ser sócios.

O nosso pai decidiu então instalar uma fábrica idêntica em Salamanca. Essa 
zona foi imposta pelo governo de Franco. O meu pai preferia instalar-se na Catalu-
nha, mas a política do Governo Espanhol era localizar a indústria em zonas menos 
ocupadas. Assim foi escolhida como opção, Salamanca, fundamentada, também, 
por ser uma boa zona de coelhos. Esta aventura em Salamanca não correu muito 

Eduardo
Bueso
Xavier
Bueso

CORTADORIA NACIONAL DO 
PÊLO

ANTECEDENTES



242

bem, e por essa razão ele decidiu voltar de novo para Portugal, mas desta vez com 
uma nova indústria: as pérolas artificiais.

Entretanto, a Cortadoria Nacional de Pêlo é transferida para São João da Madei-
ra, onde começava a emergir com sucesso a indústria de chapelaria.

Neste intervalo de tempo, eu acabo o meu curso em Espanha e decido vir 
para Portugal. Paulatinamente, começo a entrar na indústria dos plásticos e surge 
a Bueso Limitada, uma sociedade entre o meu pai e os filhos que residiam cá em 
Portugal, ou seja o Xavier e eu próprio. Mais tarde formámos a BSV para fabricar 
máquinas ferramenta, como fresadoras para a indústria metalúrgica. Paralelamen-
te surge a BTP, de produtos químicos. Esta empresa aparece porque os produtos 
metalúrgicos precisavam de tratamentos superficiais, tais como polimentos ou 
cromagens. Depois, começámos também a cromar plásticos, em finais da década 
de 60. 

No início da década de 70, por força da necessidade de apoio aos plásticos, co-
meçámos uma pequena indústria de moldes, a BCF. A máquina Buhler de injecção 
de plásticos que tínhamos comprado foi o elo de ligação com o Sr. Malheiro, dono 
de uma empresa de Vila Nova de Famalicão. Esta era uma empresa de guarda-chu-
vas que acabara de comprar uma Buhler. Como, na altura, era a segunda Buhler na 
região Norte, ele sentia-se um pouco desorientado. Conseguiu o meu contacto e 
eu lá fui. Montei a máquina e dei apoio ao seu funcionamento. 

Foi, dessa maneira, que comecei a desenhar moldes, o que era algo inovador 
cá em Portugal. Tratava-se de moldes complexos. Com a BCF também evitámos as 
deslocações ao Porto ou Oliveira de Azeméis, o que até àquela altura era inevitável, 
quando surgia algum problema em determinado molde. 

ACRÍLICO E TORNEIRAS

PLÁSTICOS BUESO

A fábrica tem um bom rendimento até 1943, até porque a 2ª Guerra 
Mundial gerava um grande consumo de pêlo. É por essa razão que Estado 
português decide “nacionalizar” a fábrica em 1943, como uma indústria 
de interesse bélico.

Paulatinamente, começo a entrar na indústria dos plásticos e surge a 
Bueso Limitada, uma sociedade entre o meu pai e os filhos que residiam 
cá em Portugal, ou seja o Xavier e eu próprio. Mais tarde formámos a BSV 
para fabricar máquinas ferramenta, como fresadoras para a indústria 
metalúrgica. Paralelamente surge a BTP, de produtos químicos.

No início da década de 70, por força da necessidade de apoio aos 
plásticos, começámos uma pequena indústria de moldes, a BCF.

Estive durante seis meses na Buhler. Foi lá que aprendi como é que se faziam 
moldes e também aprendi a desenhar moldes. Mais tarde, também estive em for-
mação na ICI, em Inglaterra. Foram momentos de formação para melhorar as mi-
nhas capacidades de industrial. 

A verdade é que consegui desenhar e criar o primeiro molde português de 
canais quentes para injecção de acrílico de PMMA. Esta tecnologia deu-nos um 
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“know how” que ficou como uma competência para o futuro. Curiosamente, nem 
a ICI nem a Buhler acreditavam que tal seria possível, mas a verdade é que o molde 
de manípulos de torneiras conseguiu fazer até seis peças em simultâneo. As nos-
sas torneiras foram um êxito e chegámos a produzir 250 mil torneiras por mês para 
os mercados inglês e português.

Recordo-me que havia um concorrente forte para os manípulos de torneiras, 
no tempo em que não tínhamos a nossa fábrica de moldes. Por isso, tínhamos a 
preocupação de dividir o molde em partes e encomendar as partes dos molde em 
fábricas diferentes. Dessa maneira, garantíamos o segredo do sucesso.

Costumávamos contratar moldes preferencialmente no Porto, no Horácio Po-
lónia e no Valdemar Marques Ribeiro.

BSV

A verdade é que consegui desenhar e criar o primeiro molde português de 
canais quentes para injecção de acrílico de PMMA. Esta tecnologia deu-
nos um “know how” que ficou como uma competência para o futuro. 
Curiosamente, nem a ICI nem a Buhler acreditavam que tal seria possível, 
mas a verdade é que o molde de manípulos de torneiras conseguiu fazer 
até seis peças em simultâneo.

O Sil Monteiro trabalhava na Fábrica Onça, um bom cliente de torneiras, que 
tinha uma excelente relação connosco. Era um homem muito dinâmico e com 
muita experiência na construção de máquinas, que nos apoiou na primeira máqui-
na que se construiu ainda dentro da Bueso Plásticos. Era uma máquina para fazer 
espalhadores para fogões a gás, uma máquina de 28, ou 32, furos simultâneos. 

É a partir desta primeira máquina que o Sil nos dá o contacto do Valente, seu 
cunhado, que regressa de África após o 25 de Abril. O Valente começou, então, a 
trabalhar connosco e começámos a perceber que estas máquinas eram demasia-
do pesadas para se continuarem a fabricar na Bueso. Foi dessa forma que se criou 
a BSV, especializada em máquinas específicas para determinadas operações, tais 
como máquinas para polir, máquinas para maquinação de torneiras, ou máquinas 
para operar na Pachancho, uma empresa de segmentos de motor localizada em 
Braga.

Eu diria que na BSV se fazia um trem de máquinas, que era quase uma linha 
de montagem, onde entrava a peça fundida de uma torneira numa extremidade 
e saía do outro lado a peça já maquinada. Muitas das empresas de torneiras em 
Portugal adquiriram máquinas na BSV, porque tudo o que era relacionado com 
máquinas com controlo numérico vindas da Alemanha era bastante dispendioso.

Inicialmente as máquinas eram de programação mecânica, mas posteriormen-
te, quando se criou a Datamatic, fizemos os primeiros controlos numéricos para 
essas máquinas.

O Sil era uma pessoa bastante expedita e sempre a pensar no seguinte passo. 
Em determinada altura, numa viagem a Espanha, o Sil fez umas compras exagera-
das de equipamento, incluindo uma enorme máquina de rectificar, que implicava 
muitos custos, e que eram custos que nós não podíamos aguentar, porque não era 
comportável pela empresa. Foi, por essa altura, que o Sil saiu da BSV.

Houve uma altura em que pensámos fazer máquinas de injecção de plástico. 
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Mas o plano não foi concluído, ficamo-nos por “meia máquina”! Percebemos que 
o mercado estava preenchido, e oferecia melhores preços. Existia, por exemplo, o 
Carvalho & Catarro, em Leiria.

Foi dessa forma que se criou a BSV, especializada em máquinas 
específicas para determinadas operações, tais como máquinas para polir, 
máquinas para maquinação de torneiras, ou máquinas para operar na 
Pachancho

AS PÉROLAS ARTIFICIAIS Havia pessoas que queriam desvendar o segredo da produção das pérolas. 
Quando perguntavam ao nosso pai como se fazia o furo das pérolas, respondia 
que o furo era sempre a primeira coisa a fazer!

O processo envolvia um torno, no qual se esticava um arame de cobre, que 
era previamente aquecido por um maçarico. Pincelava-se o arame com caulino 
e, posteriormente pingava-se no arame o vidro fundido, o que significava que era 
o arame que fazia o furo! Claro que este processo exigia experiência, para a bola 
ficar perfeita. 

Posteriormente, as bolas eram separadas por tamanho, e depois eram pintadas 
por imersão, levando cerca de oito camadas de laca ou verniz. Assim nasciam as 
pérolas, que depois eram vendidas, essencialmente para o mercado português de 
bijutaria.

Esta nossa indústria começou na década de 40 e acabou em 1989. Era um 
negócio de muita mão-de-obra: chegámos a ter 60 trabalhadores. A partir do 25 
de Abril o custo da mão-de-obra alterou-se, e foi, provavelmente, esse, o motivo 
do declínio da indústria das pérolas, até porque tínhamos outras indústrias mais 
rentáveis.

Havia pessoas que queriam desvendar o segredo da produção das 
pérolas. Quando perguntavam ao nosso pai como se fazia o furo das 
pérolas, respondia que o furo era sempre a primeira coisa a fazer!

Foi nesta indústria das pérolas que eu comecei a idealizar e a fazer máquinas. 
Recordo-me de ter feito um tambor de secagem para as pérolas. Esta máquina foi 
a primeira de muitas que comecei a fazer. Naquela época, não existia a facilidade 
que hoje há em contactar fabricantes de determinadas máquinas. 

Mas, também posso dizer que cresci em Espanha e que fui influenciado pela 
ditadura opressora de Franco. Ele disse aos espanhóis que, se precisassem de al-
guma coisa, teriam que ser eles próprios a fabricá-la, porque era proibido importar 
ou trazer para Espanha o que quer que fosse. Foi, dessa forma, que aprendi que, se 
queremos alguma coisa, temos que fazer por isso.

Mais tarde, por volta de 1973 e já na época dos plásticos, começámos a injectar 
cristais, em PMMA, para a bijutaria. Eram também bolinhas em plástico, que se 
metalizavam por vácuo, em dourado ou prateado. Estas “pérolas” eram vendidas 
para as agências funerárias que as usavam como adorno.

Na Bueso Plástico a nossa primeira linha de produtos foram as pérolas. Nessa 
altura, já usávamos o acrílico em quase tudo. O acrílico sempre foi um material 
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difícil de injectar, e foi essa a razão para nos especializarmos em acrílico. Costu-
mávamos ter cerca de 70 toneladas de acrílico em armazém. Posteriormente, co-
meçámos a fazer manípulos de torneiras em acrílico, e mais tarde, entramos nos 
electrodomésticos.

TIMEX

ELECTRODOMÉSTICOS BLIC

Fabricámos tudo, desde os motores à injecção dos plásticos e ao 
controlador de velocidade electrónico dos motores das varinhas mágicas. 
O controlador foi feito pelo Paulo Garrido e esteve no início da Datamatic. 
Foi talvez um dos primeiros controladores electrónicos desenhado e feito 
em Portugal. Lembro-me do problema que foi fazer o circuito impresso.

Lembro-me de, ainda na época em que estudava em Barcelona, pensar em 
fazer, juntamente com o meu cunhado, uma batedeira. Passados muitos anos, e já 
em Portugal decidi fazer uma batedeira!

Antes, criámos uma varinha mágica, com moldes feitos por nós. Recordo-me 
que foi com a ajuda do Sil Monteiro. Fabricámos tudo, desde os motores à injecção 
dos plásticos e ao controlador de velocidade electrónico dos motores das varinhas 
mágicas. O controlador foi feito pelo Paulo Garrido e esteve no início da Datamatic. 
Foi talvez um dos primeiros controladores electrónicos desenhado e feito em Por-
tugal. Lembro-me do problema que foi fazer o circuito impresso. Tínhamos uma 
verdadeira linha de montagem de varinhas mágicas. A peça ficou bem conceitu-
ada no mercado. Foi nessa altura, que surge o interesse da Braun, o que coincide 
com a entrada da marca no mercado português. Chegou a pensar-se em fabricar 
os produtos da Braun aqui, mas a ideia não foi para a frente. Contudo, ficámos 
fornecedores de moldes de electrodomésticos da Braun - moldes de injecção de 
plástico para as fábricas deles na Argentina, no Brasil e no México. 

Continuámos com a produção de varinhas mágicas, as BLIC, e até alargámos a 
produção a novos produtos. Desenhávamos e fazíamos os moldes da varinha má-
gica normal e da varinha mágica de luxo, de secadores, de cafeteiras e de moinhos 
de café. O moinho não levava um único parafuso, era todo em encaixe. 

Tínhamos uma equipa de vendas que dava o seguimento para os retalhistas. 
Os electrodomésticos eram quase todos para o mercado português, mas recordo-
me que chegámos a exportar algumas peças para os Estados Unidos.

A partir de 1985 começámos a sentir a “invasão chinesa”, e, consequentemente, 
a dificuldade em ter preços capazes de concorrer com os preços chineses. Foi, 
dessa forma, que começámos a perder alguns clientes, e, pouco a pouco, abando-
námos o fabrico de pequenos electrodomésticos.

Foi quando a produção de pequenos electrodomésticos atingia o auge que 
nos apareceu o caso da Timex. O contacto surgiu através de um curso de forma-
ção de organização de empresas, pelo qual fui parar à fábrica da Timex para fazer, 
durante dois meses um levantamento de investigação para melhoria da fábrica. 
Foi, dessa maneira, que a Timex ficou com o meu contacto. 

Entretanto, a Timex lança para o mercado o TS1000, com caixas que vinham 
da fábrica da Sinclair, na Escócia, em Dundee. No entanto, estavam a ter muita difi-
culdade no abastecimento dessas caixas e a Timex resolveu contactar-me, porque 
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sabiam que eu tinha conhecimentos em plásticos. Foi dessa maneira que começá-
mos a produzir a caixa do computador TS1000. 

Era preciso fazer uma caixa de isolamento, o que se fazia por metalização por 
vácuo. Depositava-se uma camada metálica para evitar as radiações. Na altura já 
tínhamos uma máquina de metalizar por vácuo, mas depois comprámos uma má-
quina de duas portas, para aumentar a produção. 

Quando acabou a série do TS1000 começámos a fazer o Spectrum, que era um 
computador maior, onde, em vez da metalização por vácuo se usava já uma pintu-
ra metálica especial que se aplicava à pistola electrostática. Com os computadores 
vieram também as floppies e toda uma série de acessórios, como os teclados em 
membrana, que também eram fabricados por nós. 

Os moldes dos teclados em membrana, e mais alguns moldes de outras peças, 
vinham de Taiwan. Outros também vieram dos Estados Unidos, mas muitas das 
peças que produzimos para a Timex eram fabricadas com moldes também feitos 
por nós na BCF. 

A Timex era, naquela altura, um cliente de 18000 contos por mês! Significava 
trabalhar a 24 horas, incluindo sábados e domingos. Atingimos o auge de 106 
pessoas a trabalhar connosco nos plásticos. Foi um “boom” que durou um ano 
e meio, porque entretanto surgiram os Commodores que forçaram o declínio da 
Timex e da Sinclair. Recordo-me que, no final de vida dos Timex, houve empresas 
na Marinha Grande que começaram também a produzir peças para a Timex. 

Era preciso fazer uma caixa de isolamento, o que se fazia por metalização 
por vácuo. Depositava-se uma camada metálica para evitar as radiações. 
Na altura já tínhamos uma máquina de metalizar por vácuo, mas depois 
comprámos uma máquina de duas portas, para aumentar a produção. 

EXPORTAÇÃO DE MOLDES

A Timex era, naquela altura, um cliente de 18000 contos por mês! 
Significava trabalhar a 24 horas, incluindo sábados e domingos. 
Atingimos o auge de 106 pessoas a trabalhar connosco nos plásticos. Foi 
um “boom” que durou um ano e meio

Formámos a BCF e contratámos o Sr. Armando Cepeda que também era sócio. 
Chegámos a receber encomendas do Sr. Steffen e do Sr. Andrew Jasinski. Para o 
Sr. Jasinski fazíamos uns troféus desportivos que eram injectados por polipropile-
no com carga, que depois eram metalizadas por vácuo e que depois ainda eram 
dourados. Eram moldes para exportação. Mas nunca envolveram grandes quan-
tidades, exceptuando os moldes para a Braun. Nunca tivemos um mercado forte 
em exportação: a maior parte dos moldes que produzíamos era para uso interno. 
A BCF era uma empresa que tinha cerca de 25 pessoas.

Um dia, tive uma reunião em Cabo Ruivo, com a Renault, onde nos encomen-
daram um molde para a caixa de velocidades do Renault 5. A peça era injectada 
num nylon especial, com fibra de vidro, e tinha uma maquinação posterior. Foi 
feita uma máquina especial na BSB para essa maquinação. 

Porém, o projecto nunca entrou em fase de produção. Finalizámos o projecto, 

RENAULT
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estava tudo feito e a peça até já estava homologada. Lembro-me que fizemos 
muitos testes, incluindo testes a baixas temperaturas, onde recorremos à câmara 
de baixa temperatura da empresa Têxtil Manuel Gonçalves. Mas a Renault parou 
com o projecto. Todavia, pagou todos estes trabalhos. Curiosamente, a Renault 
voltou mais tarde a encomendar-nos moldes, que desta vez entraram mesmo em 
produção. Julgo que esta segunda encomenda também coincide com a altura em 
que a Simoldes também começava a trabalhar para a Renault.

HOOVER (FUNDIÇÃO DE 
OEIRAS)

MARINHA GRANDE

OUTRAS EMPRESAS

RECOMEÇAR EM 1995

Um dia, tive uma reunião em Cabo Ruivo, com a Renault, onde nos 
encomendaram um molde para a caixa de velocidades do Renault 5. A 
peça era injectada num nylon especial, com fibra de vidro, e tinha uma 
maquinação posterior. Foi feita uma máquina especial na BSB para essa 
maquinação.

Também trabalhámos muito para a Fundição de Oeiras. Fazíamos moldes para 
peças de máquinas de lavar, que eram injectadas em ABS e cromadas galvanica-
mente. Fomos dos primeiros a fazer cromagens galvânicas. Poucas empresas fa-
ziam este tipo de cromagem. Lembro-me da Sitap (de Vale de Cambra) e da Juani. 

Em meados dos anos 70 a Bayer convidou alguns industriais de Portugal para, 
durante alguns dias se reunirem em Leverkusen, nas instalações da Bayer, para 
discutirem soluções e falarem de materiais. Houve num desses encontros, uma 
reunião especial sobre cromagem de plásticos, entre o Sr. Matos, da Sitap e nós. 
Éramos as únicas empresas presentes em Leverkusen a fazer cromagem de plás-
ticos em Portugal. 

Cheguei a ir a alguma reuniões da Cefamol na Marinha Grande, mas nunca 
desenvolvemos muitas relações. Mas recordo-me de que alguns dos nossos fun-
cionários, foram trabalhar para a Marinha Grande. 

Havia também o Sr. Paiva, que era nosso funcionário e que, juntamente com 
um colega seu, montou uma fábrica de moldes em Celeirós, em Braga, a Standard 
Molde, que ainda hoje existe. Houve também dois funcionários da BCF, o Gomes e 
o Benjamim Sousa, que foram trabalhar para Ourense, e que tiveram bastante êxi-
to. A empresa deles tem fornecido muitos moldes a empresas portuguesas. Foram 
eles, que mais, tarde convidaram o Armando Cepeda, que curiosamente tinha sido 
o “professor” deles aqui na BCF, para a sua empresa. 

Posteriormente, a BCF passou por momentos complicados e houve alguns 
funcionários que decidiram continuar no ramo e até nos compraram algumas má-
quinas. O Sr. Soares comprou-nos a máquina de erosão e montou uma pequena 
oficina de electroerosão em Braga. O Sr. Fonseca, juntamente com o filho, montou 
uma fábrica de moldes em Braga.

Mais tarde, decidimos sair da empresa BCF, que ficou a cargo do Armando Ce-
peda.

Em 1995 houve um incêndio na Plásticos Bueso, onde se perdeu tudo . Reco-
meçámos tudo de novo, com a ajuda de trinta e tal mil contos do seguro, e fomos 
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evoluindo aos poucos até ao ano de 2002, altura em que a China começa a apare-
cer industrialmente e cada vez com mais qualidade. A partir de 2002 começámos 
a sentir bastantes dificuldades na comercialização dos plásticos.




