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Introdução 

 

 

Os Museus de Indústria são, actualmente, de entre os vários tipos de museus, os 

que mais se têm desenvolvido e mais interesse despertam, junto da opinião pública em 

geral, resultado das alterações verificadas, nos últimos anos, na museologia 

internacional. A justificação talvez resida no facto de estes museus, mais do que 

qualquer outra instituição, possibilitarem a capacidade de guardar a memória colectiva 

de uma sociedade, por vezes designada também de industrial e que, tal como a indústria, 

se renova actualmente a um ritmo alucinante. Desde a Revolução Industrial, a ligação 

do Homem à fábrica é uma marca dominante da sociedade contemporânea. Como tal, 

não pode ser esquecida, devendo ser antes relembrada, daí a relevância dos Museus 

Industriais.  

No âmbito deste espírito de valorização do património industrial, área que me 

atrai profundamente e sobre a qual já elaborei alguns pequenos estudos, nomeadamente 

sobre o património da Indústria Vidreira da Marinha Grande, procurei identificar um 

sector industrial que ainda não tivesse sido alvo de uma investigação de carácter 

museológico. Após alguma reflexão, decidi-me pela Indústria de Moldes para Plásticos.  

Desde o primeiro momento em que decidi estudar a Indústria de Moldes, fiquei 

profundamente fascinado por este sector, bastando, para isso, a visita a algumas 

empresas e ao Centimfe – Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, Ferramentas 

Especiais e Plásticos. Das visitas efectuadas resultou uma profunda admiração pelo 

nível tecnológico desta Indústria, facto que me surpreendeu bastante. Aliás, no contacto 

com as empresas, a minha ideia sobre as potencialidades deste sector mudou de uma 

forma radical, já que a imagem criada por mim, acerca de algumas fábricas de moldes 
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visitadas nos finais da década de 80 e início dos anos 90 do séc. XX, não corresponde 

minimamente à realidade actual desta indústria.  

De facto, actualmente, muitas fábricas de moldes são excelentes exemplos do 

que de mais moderno existe em termos industriais, uma vez que se encontram 

extremamente bem organizadas e apetrechadas com equipamentos de ponta, em termos 

tecnológicos.  

No entanto, se pelos motivos atrás mencionados fiquei alegremente 

surpreendido, por outro lado, desde logo, me apercebi que a constante actualização 

tecnológica que o sector tem vindo a conhecer tinha como possível consequência uma 

maior dificuldade na identificação do património móvel e, mesmo, arquivístico. Este 

facto justifica-se, em larga medida, porque o tempo útil de muitos dos equipamentos 

usados na Indústria de Moldes é muito reduzido, o que não suscita  o desenvolvimento 

de laços sentimentais fortes e, muito menos, sentimentos de importância histórica.  

Desta forma, iniciei uma procura de documentação e de material que permitisse 

partir para a investigação e musealização de um sector industrial, caracterizado por 

constantes actualizações tecnológicas, mas que não fabrica nenhum produto final 

(ninguém compra moldes numa loja, aliás, a população, de uma forma geral, não faz 

ideia da existência deste sector e da sua importância) e que é conhecido 

fundamentalmente no estrangeiro (90% da sua produção é para exportação). 

Todavia, analisando as problemáticas de outra forma, compreendi que estava 

perante uma oportunidade fantástica, pois quantos terão a ocasião de estudar um sector 

industrial, em que alguns dos seus pioneiros ainda se encontram vivos e que podem 

transmitir um conjunto de informações que, dificilmente, conseguiríamos obter de outra 

forma? 

 Assim, no âmbito desta dissertação de mestrado, comecei por investigar e 

compreender a evolução histórica da Indústria de Moldes, tentando perceber algumas 

das tão aclamadas imagens de marca do sector, tais como: a sua concentração 

geográfica na Marinha Grande e em Oliveira de Azeméis; a sua produção, 

maioritariamente, para exportação; a rápida multiplicação de empresas num espaço de 

tempo bastante curto; e, por último, o facto de ser um sector que recorre essencialmente 

a tecnologias de ponta.  Procurei, pois, identificar o surgimento deste sector na Marinha 

Grande e os momentos mais marcantes da sua evolução, até aos nossos dias.  

A evolução histórica da Indústria de Moldes já se encontra descrita em alguns 

textos. Porém, trata-se, na sua maioria, de pequenos artigos que não abordam esta 
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temática com a profundidade necessária, o que suscita algumas dúvidas. Para além 

disso, algumas incertezas, com o passar dos anos, têm vindo a adquirir o estatuto de 

certezas, facto que não é, de modo algum, positivo e aceitável aquando da tentativa da 

construção de determinado discurso histórico.  

Para além destes pequenos textos de carácter mais genérico, encontrei, 

igualmente, um conjunto de outros pequenos artigos de cariz histórico, nomeadamente 

na revista O Molde, da autoria do Dr. Vítor Hugo Beltrão. Este autor, com formação 

académica na área da História e com uma ligação ao sector de cerca de 40 anos, tem 

ajudado profundamente a salvaguardar a memória da Indústria de Moldes. No fundo, 

trata-se, como este autor tantas vezes refere, de «contributos para que a memória não 

esqueça» os momentos e as pessoas mais relevantes para a história desta indústria.  

Apesar da existência dos vários artigos, não existe nenhum texto que resulte de 

uma investigação mais cuidada e que aborde, de uma forma mais aprofundada, toda a 

conjuntura da respectiva evolução histórica. Neste sentido, após todo o trabalho de 

investigação realizado, considerei fundamental descrever essa evolução, de forma 

aprofundada, pois acredito que, só com um verdadeiro conhecimento histórico, se 

poderá analisar o sector segundo uma perspectiva museológica.   

Após esta vertente mais histórica, tento sensibilizar e justificar a pertinência da 

musealização do património da Indústria de Moldes, apontando igualmente algumas 

ideias para a constituição de um Museu do Molde. Em primeiro lugar, faço algumas 

sugestões para que se avance, de uma forma metódica, para a inventariação, 

investigação e constituição de uma colecção. De seguida, refiro-me ao tipo de 

intervenção museológica a efectuar e, finalmente, apresento algumas achegas para o 

discurso museológico de um futuro museu.  

Para além destes aspectos, e porque penso que a Indústria de Moldes tem 

características muitos específicas, dedico um último capítulo ao papel que um futuro 

Museu do Molde pode desempenhar, junto dos mais jovens,  no desenvolvimento da 

apetência pela ciência técnica e indústria. De facto, acredito que o sucesso deste espaço 

poderá passar, em larga medida, por uma ligação forte, em termos de discurso 

museológico, à componente tecnológica e aos complexos conhecimentos científicos de 

diferentes áreas (química, mecânica, materiais, polímeros, electrónica, hidráulica, 

informática, entre outras), envolvidas no fabrico de um molde. No fundo, procuro 

apresentar e defender a ideia da importância que o Museu do Molde poderá 

desempenhar no desenvolvimento de um maior gosto pelas ciências e ainda na 
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modernização da imagem das actividades industriais, tornando-as, desta forma, mais 

atractivas. Assim, procuro identificar as reais potencialidades de um futuro Museu do 

Molde em termos educativos, principalmente como espaço complementar à escola 

tradicional.  
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1 – Introdução à Indústria de Moldes para Plásticos em 

Portugal 

 

Tendo este nosso estudo como objectivo analisar a Musealização do Património 

da Indústria de Moldes em Portugal, consideramos fundamental, antes de mais, 

apresentar uma breve explicação acerca da situação actual deste sector. Para além disso, 

e uma vez que os moldes não são produtos finais, mas “ferramentas” que permitem a 

obtenção de produtos finais ou partes de produtos finais, pensamos igualmente ser 

necessário dar uma breve explicação do que é um molde para a injecção de plásticos e 

de que forma este é produzido.  

Desta forma, o sector de moldes em Portugal é constituído por cerca de 300 

empresas e 7 500 trabalhadores, maioritariamente PME’s (Pequenas e Médias 

Empresas). Estas encontram-se localizadas principalmente em duas regiões do país: 

Marinha Grande, com 190 empresas (63%) e 5 000 trabalhadores e Oliveira de 

Azeméis, com 86 empresas (29%) e 1 600 trabalhadores1.  

Apesar de se tratar de um sector pouco conhecido da generalidade dos 

portugueses, ele é extremamente conhecido e reconhecido fora do País. Actualmente, 

Portugal é um dos principais fabricantes de moldes do mundo, encontrando-se na sexta 

posição mundial dos fabricantes de moldes para plásticos. Aqui produzem-se moldes 

para as principais multinacionais da indústria automóvel, da electrónica, da informática 

e das telecomunicações, entre outras. Grandes empresas como a Volkswagen, Mercedes, 

Opel, Renault, Citröen, Alcatel, Siemens, Nokia, Boch, Braun entre outras, são alguns 

exemplos de empresas em que alguns componentes dos seus produtos finais em plástico 

são, em muitos casos, feitos com moldes portugueses. Fruto desta procura externa, o 

                                                 
1 http://www.cefamol.pt/   (consultado em 10/04/2004). 



 10

sector exporta anualmente cerca de 90% da sua produção total que, segundo os dados de 

2004, corresponde a  mais de 335 milhões de Euros2.  

Finalmente, podemos ainda referir que se trata de um sector que, nas últimas 

décadas, se tem mantido constantemente na vanguarda em termos tecnológicos, tendo 

sido mesmo responsável pela introdução de uma série de novas tecnologias no contexto 

nacional.  

Mas, afinal o que é um molde? Uma vez que no âmbito deste estudo não se 

justifica uma explicação profundamente técnica acerca de moldes, nomeadamente os 

moldes para a injecção de plásticos, procuraremos ser breves e muito claros. 

Assim, e de forma simples, os moldes de injecção são compostos por duas partes 

principais. Na parte interior dessas duas partes, encontramos as designadas “zonas 

moldantes”, que têm a forma idêntica à peça plástica que se pretende injectar. A parte 

que irá dar forma ao exterior da peça é chamada “cavidade” ou “fêmea” e a que irá dar 

forma ao interior da peça é dado o nome de “bucha” ou “macho”.  

 

 
Imagem 1 – Molde de Injecção e respectiva peça plástica3 

                                                 
2 http://www.cefamol.pt/   (consultado em 10/04/2004). 
3 Arquivo Fotográfico da empresa Aníbal.H. Abrantes.  
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Estas duas partes, quando encostadas uma à outra, depois de instaladas numa 

máquina de injecção de plásticos, deixam livre uma determinada área que será 

preenchida por um processo de injecção sob pressão, por matéria plástica em estado 

pastoso que, depois de sofrer um processo de arrefecimento rápido, ficará com as 

formas das zonas moldantes. Nessa altura, as duas partes do molde voltam a afastar-se, 

por acção da máquina, e a peça vai cair por gravidade, por acção de um braço de 

“robot” ou mesmo por acção humana. Posto isto, o molde volta a fechar e repete-se a 

injecção de matéria plástica, e assim sucessivamente. A todas estas fases chama-se 

“ciclo de injecção” que, dependendo da complexidade da peça e da sua dimensão, 

demora mais ou menos tempo mas, na maioria dos casos, não ultrapassa alguns 

segundos. 

O fabrico de moldes é um processo extremamente complexo, tanto mais que 

cada molde é um exemplar único. No entanto, existe no processo de fabrico um 

conjunto de fases pelas quais, normalmente, é necessário passar: a elaboração do 

projecto, a escolha e preparação dos aços, as maquinações, os acabamentos, a 

montagem e, finalmente, os testes.  

Na fase do projecto, irá desenvolver-se todo o trabalho de desenho e engenharia 

do molde, isto é, projectam-se as suas principais características técnicas, recorrendo-se 

para tal a softwares de CAD (Computer Aided Design) e CAE4 (Computer Aided 

Engineering) que permitem, de uma forma virtual e em ambiente 3D, estruturar todo o 

funcionamento do molde. Recorre-se ainda a softwares que permitem simular os 

comportamentos dos plásticos no molde (ex: Moldflow). Os responsáveis pelo projecto 

terão de ir acompanhando directamente todas as restantes fases, de forma a verificar se 

o que foi projectado está a ser cumprido e para que, caso seja detectado algum entrave 

técnico, se proceder automaticamente à alteração do projecto.  

De facto, muito do que irá acontecer nas fases seguintes é decidido ainda na fase 

do projecto, como é o caso do tipo de aço a utilizar, que dependerá de factores como: o 

tempo de vida útil que se pretende que o molde venha a ter, a qualidade final da peça 

plástica, etc. Feita esta selecção, há que cortar e galgar o aço, ou seja, desbastar o aço de 

forma a que ele fique com as medidas o mais aproximado possível do molde final. De 

seguida, os vários blocos de aço serão rectificados, para que as superfícies fiquem 

                                                 
4 CAE é a abreviatura de Computer-Aided Engineering. Trata-se de um sistema informático que analisa a 
engenharia dos desenhos técnicos e que permite simular as condições de funcionalidade de um 
determinado desenho.  
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completamente lisas, de forma a garantir que se vai trabalhar a partir de blocos de aço 

com formato paralelipipédico e limpo de oxidações. 

Concluída a preparação do aço, passa-se à fase das maquinações, recorrendo-se a 

um conjunto de máquinas equipadas com sistemas CNC (Computer-Aided 

Manufacturing), tais como fresadoras, tornos, erosoras, entre outras. Na programação 

destas máquinas CNC é utilizado um software CAM (Computer Aided Manufacturing), 

que permite simular no computador as maquinações a efectuar no fabrico do molde, 

baseando-se para tal nas informações do projecto em CAD.  

O aço é, então, sujeito a um conjunto de operações, de modo a ficar com as 

formas aproximadas do molde final, tais como: a fresagem, que consiste em retirar 

camadas sucessivas de aço, por arranque de apara, recorrendo-se para tal a ferramentas 

de corte designadas por fresas; o torneamento, operação usada para a obtenção de peças 

com formas cilíndricas; e a erosão, quer a electroerosão, técnica de remoção de material 

através de descargas eléctricas, quer a erosão por fio, processo de desgaste do aço, 

provocado por uma passagem constante de um fio.   

Feitas as maquinações, o molde encontra-se já muito próximo das características 

pretendidas, sendo ainda necessário proceder a alguns acabamentos, nomeadamente na 

zona moldante. Estes acabamentos são feitos sobretudo através de processos manuais. 

No entanto, a necessidade de efectuar este tipo de trabalho tem vindo a diminuir, 

resultado da evolução das máquinas que, por si só, conseguem atingir um grau de 

perfeição extremamente elevado. 

Posto isto, o molde está quase terminado; é então altura de montar e ajustar todas 

as diferentes partes que o constituem (ver anexo 10). De seguida, e se tudo estiver de 

acordo com o projectado, passa-se aos primeiros testes, isto é, o molde é colocado numa 

máquina de injecção de plásticos, onde irá proceder-se à injecção das primeiras peças. 

Se estas tiverem as características desejadas, pode-se finalmente enviar o molde ao 

cliente. Todas estas fases demoram, actualmente, algumas semanas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 – Indústria Portuguesa de Moldes para Plásticos – fases 
mais relevantes da sua evolução histórica  
 
 

Os processos e as tecnologias utilizadas no fabrico de moldes nem sempre foram 

os explicados anteriormente. Assim, e de acordo com os objectivos fundamentais deste 

estudo, que passam sobretudo por justificar a pertinência da musealização do património 

da Indústria de Moldes, pensamos ser fundamental compreender a evolução histórica 

deste sector em Portugal. Todavia, como iremos debruçar-nos mais sobre os moldes 

para plástico, nomeadamente os destinados à injecção de plásticos, pensamos que não 

será possível compreender a Indústria de Moldes se não se perceberem algumas 

questões sobre a Indústria de Plásticos. 

Desta forma, iremos antes de mais apresentar uma breve descrição geral da 

Indústria de Plásticos.  

 

 

 

 
2.1 – Indústria de Plásticos: breve descrição  

 

De facto, para melhor se compreender a Indústria de Moldes para Plásticos,  

consideramos fundamental perceber alguns aspectos da própria Indústria de Plásticos. 

Assim, e antes de mais, começaríamos por explicar em primeiro lugar o que é o plástico, 

este material que, nos dias de hoje, se encontra profundamente enraizado no quotidiano. 

O plástico está presente nas casas de todos nós (nos mais variados utensílios de cozinha, 

nos diversos recipientes, nas embalagens de comida, bebida, detergentes e produtos de 

higiene, nos electrodomésticos, nas televisões, nos telefones, nos brinquedos, nos 

computadores), nos automóveis (no tablier, no volante, nos pára-choques, etc.), nos 

hospitais e centros de saúde (seringas, sacos de sangue), em objectos de protecção e 
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segurança (nos óculos de protecção, capacetes, caneleiras, etc.), na embalagem de 

produtos alimentares, de forma a preservá-los por mais tempo (película aderente, sacos 

de plástico), entre outras. Ou seja, estamos completamente cercados por uma imensidão 

de produtos feitos em plástico. 

A definição do termo “plástico”, como refere Maria Elvira Callapez5, tem 

conhecido várias definições ao longo dos tempos, nomeadamente durante o século 

passado. Porém, «actualmente, define-se “plástico” como um material orgânico capaz 

de se deformar sob a acção da temperatura e de uma força exterior e de conservar essa 

deformação depois de esses agentes deixarem de actuar»6.  

De forma simples,  plástico é o termo que designa os materiais que têm a 

propriedade de plasticidade, ou seja, que permitem ser moldados e que são produzidos a 

partir de polímeros. Por sua vez, o termo “polímero” deriva do grego poly, que significa 

muito, e mer, que significa parte. A definição mais simples de um polímero, que 

podemos referir, é de algo feito por várias pequenas partes (não visíveis a olho nu) 

unidas entre si, como uma corrente.  

 
 
Imagem 2 – Imagem virtual e aumentada da cadeia molecular dos polímeros7   

                                                 
5 Maria Elvira Callapez, Os Plásticos em Portugal – A origem da Indústria Transformadora, Editorial 
Estampa, Lisboa, 2000, pp.17-22. A autora no subcapítulo 1.1. “As matérias plásticas: definição e 
classificação”, dedica algumas páginas a esta temática, desde a origem etimológica da palavra “plásticos” 
(origem grega), passando pelos diversos significados que esta encerra até à actualidade 
6 Esta definição é apresentada por Maria Elvira Callapez, Idem, p. 20, baseando-se para tal nos seguintes 
autores: S.T.I. Mossman e P.J. T. Morris, The Development of Plastics, Cambridge, The Royal Society of 
Chemistry, 1994, p. 2. 
7 http://www.msm.cam.ac.uk/polymer/members/pmh29/images/polymer.jpg (consultado em 17/03/05).  
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Cada elo da corrente é uma dessas pequenas partes que, para formarem o todo, 

ou seja, a peça de plástico, são unidas umas às outras ou polimerizados. Através desta 

acção de união das várias partes, o plástico pode obter as mais diversas formas que 

desejarmos, desde que se recorra a vários processos de moldagem.  

A história dos plásticos ou, melhor dizendo, dos polímeros é muito antiga, mais 

até que a do próprio Homem. É óbvio que não nos referimos aos polímeros sintéticos, 

mas antes aos polímeros naturais. Estes estão presentes nas carapaças das tartarugas, nos 

chifres dos animais, em certas resinas produzidas pelas árvores, etc. Este tipo de 

polímero é, desde há milhares de anos, aproveitado pelo Homem, com vista à criação de 

pequenos objectos (por exemplo, pentes, botões) e de objectos ornamentais. 

Será só a partir do século XIX, resultado do desenvolvimento ocorrido na 

indústria química proporcionado pela 2ª Revolução Industrial, que irá assistir-se ao 

surgimento dos primeiros polímeros quimicamente alterados, dando origem aos 

chamados plásticos semi-sintéticos, como: a vulcanite, a parkesine, a celulóide e o 

acetato de celulose. 

Estes materiais passaram, então, a ser usados como substitutos de algumas 

matérias no fabrico de objectos como: tubos de cachimbos, alfinetes, caixas de fósforos, 

canetas, brinquedos, pentes, botões, cabos de facas, entre outros. 

Em 1907, surgiu o primeiro plástico totalmente sintético, desenvolvido pelo 

norte - americano Leo Baekeland e comercializado com o nome de baquelite8. Este 

novo material tinha elevadas propriedades isoladoras e era facilmente moldável, o que 

viria a permitir que a sua aplicação na indústria eléctrica, nas telecomunicações, nos 

automóveis e na rádio viesse a tornar-se bem sucedida. «Quando Baekeland morreu em 

1944, a produção mundial destas resinas era de 175 mil toneladas por ano. Depois da 

Segunda Guerra Mundial, continuaram a produzir-se resinas fenol-formaldeído para o 

fabrico dos mais diversos artigos: objectos de adorno, caixas de cigarros, chávenas, 

canalizações, cabos de chapéus-de-chuva, etc.»9.  

Apesar destes desenvolvimentos, só após a Segunda Guerra Mundial viria a 

assistir-se a mudanças significativas na indústria de polímeros. Antes deste período, as 

substâncias naturais, de uma forma geral, existiam em abundância, por isso, os 

sintéticos desenvolvidos não eram realmente necessários. 

                                                 
8 http://www.chemheritage.org/EducationalServices/chemach/pop/lhb.html (consultado em 08/07/05) 
9 Maria Elvira Callapez, Op.cit., pp. 34 e 35.   
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A partir do momento em que o mundo entra em guerra, os recursos naturais de 

látex, lã, seda e outros materiais passam a rarear, tornando necessário o recurso ao 

sintético. Durante este período, passa a usar-se o nylon, o acrílico, o neoprene, o 

polietileno e muitos mais polímeros que tomam o lugar dos produtos naturais que se 

encontravam esgotados. Durante o segundo conflito mundial, a indústria de plásticos 

demonstrou, assim, ser uma fonte inesgotável de substitutos dos produtos naturais. 

Terminada a Guerra, as descobertas e o desenvolvimento, no seio da indústria de 

plásticos, mantiveram-se a um ritmo elevado.  

Em 1953, o químico alemão Karl Ziegler desenvolveu o polietileno e, em 1954, 

o italiano Giulio Natta obteve o polipropileno, tendo estes passado a ser, na actualidade, 

os dois plásticos mais utilizados. Em 1963, estes dois cientistas partilharam o Prémio 

Nobel da Química pelos seus estudos acerca dos polímeros10. Desde então, a indústria 

de polímeros continuou a crescer e a desenvolver-se até se tornar numa das mais 

importantes a nível mundial. Actualmente, existem mais de 1 000 plásticos diferentes.  

A designação "plástico" é aplicada a um largo conjunto de materiais com 

características distintas. Resultado dessas diferenças, os plásticos estão agrupados em 

dois grandes grupos: os termoplásticos e os termoendurecíveis.  

Os termoplásticos caracterizam-se pelo facto de, quando sofrem um processo de 

aquecimento, se tornarem fluidos e facilmente moldáveis, endurecendo de novo ao 

arrefecer. Este facto permite moldá-los sucessivas vezes. Por seu lado, os 

termoendurecíveis ganham a forma de produtos rígidos por acção do calor e reacções 

químicas, pelo que não são susceptíveis de serem moldados de novo por acção do calor. 

Mais de 80% dos plásticos utilizados em aplicações de uso comum pertencem à 

categoria dos termoplásticos.  

Existem, como já referimos, vários processos de moldagem, sendo os mais 

comuns os seguintes: a injecção, a extrusão-sopro e a injecção-sopro. Para além destes 

processos, podíamos apontar outros como: a compressão, a extrusão ou a calandragem. 

Porém, de todos estes processos, o de injecção é o que tem uma maior ligação à 

Indústria Portuguesa de Moldes para Plásticos, pelo que, e como resultado da 

especificidade deste trabalho, pensarmos ser importante fazer uma pequena abordagem 

acerca deste processo. 

                                                 
10 http://www.sandretto.it  (consultado em 24/06/04).  
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No processo de Injecção, a matéria-prima (geralmente em forma de pequenos 

grânulos) começa por ser amolecida pelo calor e depois, sob pressão, é injectada através 

de pequenos orifícios do molde - modelo do produto a ser fabricado. O produto, depois 

de suficientemente arrefecido para manter a forma e  medidas necessárias, é retirado do 

molde. Com este sistema podem ser fabricados vários produtos: componentes plásticos 

de telefones, televisões, instrumentos domésticos (recipientes, baldes, bacias), entre 

outros. Este processo aplica-se essencialmente aos termoplásticos, tais como: o 

polipropileno, o poliestireno e o policarbonato. 

 

Imagem 3 – Esquema do processo de injecção de peças plásticas11  

 

A escolha do processo de fabrico depende de vários factores, como o da 

quantidade que se pretende produzir, dos acabamentos, da forma e detalhe do produto, 

da natureza do material e do tamanho final do produto. No entanto, e seja qual for o 

                                                 
11 Adaptado de www.bpf.co.uk (consultado a 12/04/04). 
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processo escolhido, o fabrico de plásticos apresenta, em geral, três fases: 1 - 

aquecimento (para derreter o plástico), 2 - Moldação (para dar forma ao produto final) e 

3 - Arrefecimento (para fixar a forma pretendida).  

Resultado da evolução das matérias plásticas e das tecnologias e equipamentos 

usados, os plásticos, devido às suas características especiais, foram consecutivamente 

substituindo alguns materiais como a madeira, as cerâmicas, o vidro, os metais, etc. 

Paralelamente a esse desenvolvimento, a Indústria de Moldes foi-se adaptando e 

modernizando, de forma a conseguir responder às exigências cada vez maiores da 

Indústria de Plásticos.  

Assim, no capítulo seguinte procuraremos descrever de que forma a Indústria de 

Moldes Portuguesa nasceu e como conseguiu acompanhar todo o desenvolvimento que 

a Indústria de Plásticos exigia.   
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2.2 – tradição do vidro na origem dos primeiros moldes fabricados na 
Marinha Grande 

 

As origens históricas da Indústria Portuguesa de Moldes para Plásticos, para 

além da sua ligação óbvia à Indústria de Plásticos, está também intimamente ligada a 

um outro sector industrial - o do vidro. De facto, é a partir da experiência e do saber-

fazer de moldes para vidro que se começam a fabricar moldes para plástico. Sendo 

assim, torna-se fácil justificar o surgimento desta indústria na Marinha Grande, cidade 

com fortes tradições industriais, nomeadamente ao nível do sector vidreiro, aí instalado 

desde meados do século XVIII. 
De facto, até há relativamente poucos anos, quando se falava da Marinha 

Grande, nomeadamente nos órgãos de comunicação social, falava-se essencialmente da 

indústria vidreira e, infelizmente, nem sempre por bons motivos (falência de fábricas, 

lutas operárias, etc.). Mas, actualmente, a Marinha Grande, apesar de ainda ser 

conhecida como a capital portuguesa do vidro, é cada vez mais associada a outra 

indústria que aí se encontra instalada, a Indústria de Moldes.  

A utilização de moldes no fabrico de peças em vidro acontece pelo menos desde 

o período do Império Romano, os quais permitiam dar forma, repetidamente, às mais 

variadas peças, após a massa vítrea ser soprada pelo vidreiro para o interior do molde 

com ajuda de uma “cana”, processo designado por “moldagem por sopro” (ver anexo 

12). Este processo ainda hoje é utilizado e caracteriza-se pela introdução do vidro no 

molde, que depois é soprado pelo próprio vidreiro, «fazendo alargar a bolha de vidro, 

que toma as formas interiores do molde»12.  

Os moldes usados na moldagem por sopro eram fabricados maioritariamente em 

madeira, mas também em barro refractário. Tratava-se de moldes pouco complexos, de 

superfícies lisas e de reduzida durabilidade. Este último aspecto terá levado a que se 

procurasse encontrar materiais alternativos, como é o caso do bronze, cujas primeiras 

experiências remontam ao século XVI. Os moldes em bronze, segundo Jorge Custódio, 

foram utilizados na Marinha Grande logo a partir do século XVIII, podendo apresentar 

«determinados canelados mais perfeitos do que os refractários. Tinham grande 

                                                 
12 João Rosa Azambuja, Cidade da Marinha Grande, subsídios para a sua história, Marinha Grande, 
Câmara Municipal da Marinha Grande, 1998, p. 148.  
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durabilidade, mas eram dispendiosos e, por isso, serão substituídos pelos de ferro , no 

advento da fundição deste metal em altos-fornos»13. 

De facto, no decorrer do século XIX, o desenvolvimento da fundição de ferro irá 

contribuir para o surgimento dos moldes em ferro fundido. «Numa primeira fase, a 

função destes moldes era semelhante à dos moldes de madeira e, sobretudo, dos moldes 

de bronze, pois podiam ser utilizados no moldado soprado. Mais tarde justificou-se, sob 

um ponto de vista económico, a sua aplicação mais extensa e comum no moldado 

soprado»14. 

O desenvolvimento do ferro fundido contribuiu igualmente para o surgimento de 

um novo processo de transformação do vidro – o moldado prensado. Este processo, que 

se começa a desenvolver nos princípios do século XIX, baseia-se na utilização de uma 

máquina – a prensa – dando origem ao fabrico semiautomático.  

A utilização e vulgarização das primeiras prensas em Portugal terá ocorrido 

entre os finais do século XIX e princípios do século XX e, com elas, irá desaparecer 

grande parte das dificuldades decorrentes do fabrico artesanal de vidro, inclusive «o 

problema, outrora difícil, de fabricar facilmente objectos de vidro de grande perfeição 

artística, antigamente limitados ao talento de um ou outro vidreiro e completados com 

ornatos que lhes davam os decoradores-lapidários, depois das peças já frias, através de 

rodas especiais que cortam o vidro»15. 

 
Imagem 4 – Prensa para fabrico de peças em vidro16 

                                                 
13 Jorge Custódio, A Indústria de Vidro na Perspectiva da Arqueologia Industrial, Lisboa, Associação 
Portuguesa de Arqueologia Industrial, 1989, p.75.  
14 Ibidem. 
15 João Rosa Azambuja, Op. cit., p. 152.  
16 Ibidem. 
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Este processo baseia-se na introdução de uma determinada quantidade de massa 

vítrea num molde que, através do movimento mecânico de um braço da máquina, 

movimentado por um operário, será pressionado a encostar-se a uma bucha, a qual, por 

sua vez, irá obrigar o vidro a encostar-se às paredes do molde, adoptando então as 

formas do mesmo.  

Tudo isto só foi possível graças aos moldes em ferro fundido, muito mais 

resistentes do que os de madeira e muito menos dispendiosos do que os de bronze, 

permitindo ainda uma maior complexidade nas formas pretendidas. No entanto, 

apresentavam ainda um grave problema, a fácil oxidação, o que obrigava a constantes 

acções de manutenção.    

 
Imagem 5 - Operação de prensagem17 

 

Aquele será resolvido com a introdução dos moldes em aço, muito mais 

resistentes, com a possibilidade de atingir graus de perfeição muito mais elevados. No 

entanto, exigiam uma maior complexidade na sua elaboração. 

 Os moldes em aço serão fundamentais no fabrico semiautomático (prensa) e, 

mais tarde, no automático, enquanto no processo de sopro continuarão a usar-se moldes 

                                                 
17 João Rosa Azambuja, Op. cit., p. 153 
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de madeira, ferro fundido e, depois, de alumínio. Tal situação ainda hoje se mantém nas 

fábricas de vidro que recorrem à moldagem soprada (ver anexos 12 e 13).  

Foram estes moldes em ferro fundido que estiveram na origem da Indústria de 

Moldes na Marinha Grande, cujos primeiros passos foram dados, precisamente, na 

Fábrica Nacional de Vidros da Marinha Grande. 

Na época em que se fabricaram os primeiros moldes para vidro na Fábrica 

Nacional, era seu Administrador o Eng. Acácio Calazans Duarte. Este algarvio, nascido 

em Aljezur, em 1889, licenciado em Engenharia Química e doutorado em Físico-

Químicas na Suíça, terá vindo para a Marinha Grande, em 192418.   

Calazans Duarte, considerado por muitos como um «homem de rara inteligência 

e grande cultura, afável e carinhoso, rapidamente se impôs como pessoa de respeito, 

granjeando e simpatia de todo o pessoal e procurando cautelosamente inteirar-se da má 

situação da fábrica. Lenta mas seguramente, foi transformando tudo. Pouco tempo 

depois, com a ajuda do pessoal, já confiante e com a esperança no futuro, iniciou a 

recuperação das degradadas oficinas e o saneamento da economia da fábrica»19. 

Terá sido exactamente dessa relação aberta que estabeleceu com o “pessoal” da 

Fábrica que, numa das suas visitas diárias, foi lançada a ideia, por parte de um dos seus 

funcionários, de se fabricar os moldes para vidro em Portugal, até então importados da 

Alemanha e da Áustria. Este funcionário era Aires Roque, um jovem serralheiro vindo 

de Lisboa, onde tinha nascido a 6 de Novembro de 1901, e que trabalhava na Fábrica 

Nacional desde 1922. 

Este episódio é descrito pelo próprio Eng. Calazans Duarte num artigo, 

intitulado a “A Indústria de Moldes na Marinha Grande”, publicado na edição de 

01/08/1969 do Jornal da Marinha Grande, o qual transcrevemos de seguida:  

«Quando vim para a Nacional fábrica de vidros em 1924, os serviços de serralharia 

eram dirigidos por um rapaz muito novo, o Senhor Aires Roque. As máquinas eram a 

vapor e das mais antigas. O trabalho dos serralheiros limitava-se duma maneira geral à 

manutenção das anacrónicas instalações e reparações quase permanentes das velhas 

máquinas. [...] Foi numa dessas visitas que o Senhor Aires Roque me pôs a seguinte 

questão: os moldes que se empregam no vidro vêm do estrangeiro. Porque não os 

fazemos cá? Estudámos a questão e a principal dificuldade encontrada foi a da 

qualidade do ferro. Os moldes deviam suportar temperaturas elevadas e o ferro 

                                                 
18 João Rosa Azambuja, Op. cit., p. 330. 
19 Idem, p. 190. 
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vulgarmente empregado nas nossas fundições só poderia dar moldes de duração muito 

limitada e peças mais imperfeitas do que as produzidas pelos moldes estrangeiros. 

Como não tínhamos dinheiro para importar moldes e peças de vidro, que então se 

fabricavam – todas elas – eram do género vulgar, quem queria comprar melhor tinha 

que comprar vidro importado, decidimos fazer uma experiência. Escolhemos, para 

começar, dois modelos: um açucareiro e uma manteigueira. Deu-se o que prevíamos 

quanto à qualidade mas os resultados mesmo assim foram animadores. Fabricaram-se 

milhares de peças, que se venderam apesar dos seus defeitos, e a duração dos moldes foi 

prolongada por pequenas reparações pouco dispendiosas. Depois fabricaram-se outros 

moldes. Até que, um dia, o Senhor Aires Roque me procura para me dizer que vários 

fabricantes de vidro desejavam moldes e que ele estava na disposição de montar uma 

oficina a fim de os satisfazer»20. 

Aires Roque, viu no fabrico de moldes para vidro uma boa oportunidade de 

negócio, mas «a forja da Fábrica não podia temperar satisfatoriamente os moldes, que 

tinham de suportar elevadas temperaturas. Montou então uma oficina em Lisboa, na R. 

Luz Soriano, em 1926, onde descobriu uma nova liga, mais resistente»21.  

Nos anos seguintes, Aires Roque, na sua oficina em Lisboa, juntamente com 

alguns empregados, como o sr. António dos Santos22, o sr. Manuel da Costa e seu meio 

irmão Aníbal Henriques Abrantes, fabricou moldes para a indústria vidreira nacional. 

Mas, esta equipa acabaria por ficar pouco tempo em Lisboa, já que logo em 1927 foram 

«contratados como técnicos de moldes para vidro, pelo sr. Ramiro Mateiro do Centro 

Vidreiro»23 do Bustelo (Oliveira de Azeméis), onde permaneceram nove meses, 

regressando, de seguida, novamente a Lisboa.  

Contudo, o facto de trabalhar em Lisboa e de se encontrar a grande distância das 

principais fábricas de vidro do país criava-lhe grandes problemas de comunicação com 

os seus clientes, optando, em 1929, por regressar à Marinha Grande. Como se tratava de 

uma indústria nova e que necessitaria de determinados conhecimentos técnicos, 

nomeadamente ao nível da serralharia, que não seriam fáceis de encontrar na Marinha 

                                                 
20 Acácio Calazans Duarte, “A Indústria de Moldes na Marinha Grande”, Jornal da Marinha Grande, de 
01/08/1969. 
21 João Rosa Azambuja, Op. cit. p. 335.  
22 António dos Santos era natural da Marinha Grande e tinha trabalhado com Aires Roque na Nacional 
Fábrica de Vidros, tendo, ao que apurámos, vindo para Lisboa com Aires Roque em 1926, quando este aí 
montou a oficina. 
23 “1.ª Semana da Indústria de Moldes”, Caderno Especial da edição n.º 2777 do jornal Correio de 
Azeméis, 10/05/1981 e Vitor Hugo Beltrão, “Figuras da Indústria: Aníbal H. Abrantes”, O Molde, ano 11, 
n.º 35/36, Janeiro/Junho de 1998, p.9. 



 24

Grande, Aires Roque trouxe consigo os seus melhores empregados: Aníbal H. Abrantes, 

António dos Santos e Manuel da Costa. 

Aires Roque, de regresso à Marinha Grande, acompanhado por trabalhadores 

especializados, funda, então, em conjunto com o seu irmão, Aníbal H. Abrantes, a 

empresa Aires Roque & Irmão, Lda. Empresa esta instalada numa antiga fábrica de 

vidros, a Gomes & C.ª, fundada em 1918 e entretanto desactivada, situada na actual 

Avenida do Vidreiro, junto à estação de Correios da Marinha Grande. 

 

 
 
Imagem 6 – Edifico da antiga fábrica de vidros Gomes & C.ª, onde funcionaram as instalações da 
Aires Roque & Irmão (entre 1929 e 1945) e posteriormente da Aníbal H. Abrantes - entre 1945 e 
1953 (foto: Nuno Gomes).  
 

Apesar de tudo o que temos vindo a afirmar, relativamente ao pioneirismo de 

Aires Roque no que diz respeito ao fabrico de moldes para vidro em Portugal, existem 

indicações que nos referem que, antes dele, outros terão produzido moldes para vidro. 

Nomeadamente, um ferreiro de Leiria chamado «José Marques conhecido por “Olho de 

Pau”24» e a firma “O Belchior” 25, na Marinha Grande. No entanto, ambos terão tido 

pouca relevância na evolução histórica que se seguirá. 

                                                 
24 Vítor Hugo Beltrão, “Enquadramento Histórico da Indústria de Moldes”, I Congresso da Indústria de 
Moldes, Cefamol, Marinha Grande, 1983, p.13. 
25 “Aníbal Henrique Abrantes – O Homem e o Industrial”, Jornal da Marinha Grande, de 23/04/1981. 
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Desde a sua instalação na Marinha Grande, a Aires Roque & Irmão nunca mais 

deixou de crescer e, em 1937, Aires Roque decide montar uma outra empresa de moldes 

para vidro, em Oliveira de Azeméis, levando com ele, mais uma vez, António dos 

Santos. Aires Roque torna-se, assim, «o percursor da indústria dos moldes para vidro 

desta região, deixando a fábrica da Marinha Grande entregue ao seu irmão»26. Resultado 

da sua exclusividade nacional no fabrico de moldes para vidro, a Aires Roque & Irmão 

vai crescendo e ganhando importância estratégica junto deste sector. 

Podemos aperceber-nos desta importância ao analisarmos um excerto de duas 

cartas encontradas no arquivo da Companhia Industria de Vidros, conhecida por 

Fábrica de Vidros da Guia. Na primeira, datada de 11 de Julho de 1944, lê-se o 

seguinte: «O Aires Roque nunca mais aqui apareceu. Não compreendo tamanho 

desinteresse. Falta fazer uma certa quantidade de pequenas ferramentas que só ele ou 

algum serralheiro competente as poderia fazer. Sem elas, os operários não poderão 

trabalhar»27 (ver anexo 1).  

Pela análise deste excerto da carta é possível deduzir, com as devidas ressalvas 

resultantes da interpretação desta fonte, alguns aspectos interessantes em relação à 

importância da Aires Roque & Irmão na época, tais como:  

 

1. teria um grande número de encomendas em carteira, o que lhe permitia 

“desinteressar-se” de algumas;  

2. para além de moldes para vidro, fabricaria também “pequenas ferramentas”; 

3. neste período, as suas oficinas seriam as únicas a fabricar moldes e outras 

ferramentas para a indústria vidreira em Portugal, pois «só ele ou algum 

serralheiro competente as poderia fazer». Esse outro serralheiro competente não 

seria fácil de encontrar, pois, caso isso acontecesse, certamente esta fábrica o 

contactaria, uma vez que, como é referido, sem as ferramentas os «operários não 

poderão trabalhar».  

 

Numa outra carta, também bastante interessante, datada de 20 de Outubro de 1944, 

podemos ler o seguinte: 

                                                 
26 Jorge Sales Gomes, A Indústria de Moldes em Portugal – trajectórias empresariais de sucesso, GEPE, 
Lisboa, 1998, p. 20.  
27 Arquivo Distrital de Leiria, Companhia Industrial de Vidros, Expediente, Correspondência Expedida, 
1945, Dep.VI, Est.9, Prat. A, n.º4. 
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«Confirmo-te uma carta que ontem te enviei. Mal a tinha metido no correio, recebi a 

visita do Sr. Aires Roque e que, por pouco, não chegou primeiro que o seu telegrama. 

Insistiu comigo para que lhe aceitasse os moldes. Acedi, condicionalmente, bem 

entendido. Hoje mandou aqui um serralheiro limpar os moldes e, por ele, uma carta e 

uma factura a respeito dos referidos moldes, cujas cópias junto te remeto. 

Eu desconhecia esta encomenda. Alem disso também vivia na fé que os moldes 

seriam mandados pelos exportadores e não comprados por nós. Por isso, cada vez se 

avoluma maior confusão, no meu espírito, sobre este estado de coisas. 

Segundo o Sr. Aires Roque me garantiu, os moldes são todos novos, embora não 

tragam marcas de qualquer espécie, a não ser, como na minha carta de ontem me referi, 

a palavra “Oliveira de Azeméis”, que o mesmo sr. Roque justifica por serem fabricados 

numa oficina que tem naquela localidade.  

Tudo isto pode estar certo. O que se não compreende é uma quantidade de 

moldes tão excessiva e que tenham de ser pagos por nós, quando os moldes com que 

trabalham as outras fábricas serem encomendados e pagos pelos exportadores clientes 

dessas fábricas. 

Além disso, o Sr. Roque factura os moldes a 6.000$00, quando ainda há pouco 

tempo os fornecia a 5.000$00, o que já eram caríssimos. A seis contos, com a guerra a 

terminar, o seu preço deixa de ser caríssimo: para ser verdadeiramente exorbitante. 

Entrego este caso ao teu critério. Como nada tratei, sobre os moldes, com o 

referido fabricante, melhor do que eu te entenderás com o mesmo»28 (ver anexo 2).  

 

Após a análise desta segunda carta, podemos retirar as seguintes ilações: 

1. em 1944 alguns dos moldes para vidro vinham de Oliveira de Azeméis e não da 

Marinha Grande, apesar da proximidade da Guia em relação à Marinha Grande;  

2. nesse período, os moldes eram, regra geral, encomendados e pagos pelos 

clientes das fábricas de vidro. Quando um determinado cliente encomendava um 

certo produto a uma fábrica de vidros, era de sua responsabilidade o 

fornecimento do molde; 

3. Aires Roque teria liberdade, praticamente total, para tabelar o preço dos moldes, 

o que ajuda a provar que, neste período, ele teria o monopólio do fabrico de 

moldes para vidro em Portugal.  

                                                 
28 Arquivo Distrital de Leiria, Companhia Industrial de Vidros, Expediente, Correspondência Expedida, 
1945, Dep.VI, Est.9, Prat. A, n.º4. 
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Aires Roque, depois de lançar as primeiras sementes – ainda na Nacional 

Fábrica de Vidros, em 1924, que viriam a dar origem à formação da Aires Roque & 

Irmão, em 1929 e de uma outra firma em Oliveira de Azeméis, em 1937 – consegue 

conquistar o “monopólio” do fabrico de moldes para vidro em Portugal. O que não 

significa que as empresas vidreiras, após a instalação da Aires Roque & Irmão e de 

outras empresas que mais tarde se lhe seguiriam, não tivessem continuado a comprar 

moldes no estrangeiro; «aliás, a importação de moldes ainda continuaria a efectuar-se 

por bastante tempo, ainda que de forma esporádica. Por exemplo, a Santos Barosa & 

C.ª, Lda, em 1969, encomendava moldes a uma empresa de Milão»29.  

Esta situação de “monopólio” irá começar a alterar-se logo a partir de 1945, após 

a venda da sua parte da Aires Roque & Irmão a Aníbal H. Abrantes e, mais ainda, com o 

surgimento de novas empresas dedicadas a este tipo de molde, logo a partir do início da 

década de 50. Algumas delas foram criadas pelos seus ex-funcionários, como é o caso 

do sr. Emídio Maria da Silva, que fundou uma empresa para o fabrico de moldes para 

vidro em 1947.  

Contudo, a importância de Aires Roque na indústria nacional não se fica por 

aqui, uma vez que terá sido ele também que, em «1934 introduziu na indústria de vidros 

as máquinas semiautomáticas para frascaria [...]» e, em «1947, introduziu também as 

máquinas de acabamentos a quente»30. Finalmente, terá sido ainda na Aires Roque & 

Irmão que se terão fabricado, por volta de 1936, os primeiros moldes para a indústria de 

plásticos, mas, em relação a estes, o papel de destaque deverá ser atribuído ao seu 

irmão, Aníbal Henriques Abrantes, como procuraremos apresentar nos capítulos 

seguintes.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 J. M. Amado Mendes aponta-nos este exemplo, baseando-se para tal na documentação do Arquivo da 
empresa Santos Barosa. José Maria Amado Mendes, História da Marinha Grande, Introdução e 
Perspectivas, Marinha Grande, Câmara Municipal da Marinha Grande, 1993,  p. 77.  
30 João Rosa Azambuja, Op.cit., p. 335. 
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2.3 – Do fabrico dos primeiros moldes para plásticos à consolidação 

como sector industrial 

 

Como referimos anteriormente, Aires Roque, em 1937, decide montar uma 

oficina em Oliveira de Azeméis. Porém, esta decisão não estará apenas ligada à sua 

vontade de ficar mais próximo do segundo centro vidreiro mais importante do país e, 

assim, cativar novos clientes. Para além deste motivo, encontramos em vários textos 

referência que Aires Roque terá decidido apostar em Oliveira de Azeméis, resultado de 

algumas divergências com o seu irmão e sócio, Aníbal H. Abrantes, relativamente à 

estratégia empresarial da Aires Roque & Irmão. Divergências essas que terão começado 

quando, em 1936, foi solicitado a esta empresa que fabricasse moldes31 para uma nova 

matéria-prima que então terá surgido. Tratava-se da ureia fenólica32, também conhecida 

como baquelite e o pedido foi efectuado pela firma Nobre & Silva, a primeira fábrica de 

plásticos da região de Leiria. 

No entanto, num artigo do jornal A Voz da Marinha Grande, de 11-6-1949, é 

recordado por Aníbal H. Abrantes que este, «verificando que a sua pequena indústria, 

onde fabricava moldes para vidro, havia sido atingida pela crise de trabalho e que, por 

isso, se veria obrigado a suspender parte do seu pessoal, logo pensou na maneira de 

resolver tão grande problema. Assim, quando lhe pediram para que começasse a fazer, 

na sua oficina, moldes para a fabricação de baclite, aceitou esse pesado encargo, apesar 

de não ter qualquer conhecimento do assunto que lhe permitisse realizar essa tarefa. 

Confiou nas suas possibilidades e fez o primeiro molde, que embora não ficasse tão 

perfeito como os feitos pelos mestres, permitiu, contudo a sua utilização»33. Pela análise 

deste texto, ficamos com a ideia de que não se trataria de uma verdadeira estratégia 

empresarial, mas de uma solução de recurso, para enfrentar a situação de crise que o 

sector de moldes para vidro vivia na época.  

O que parece claro é que as origens da indústria de moldes para plásticos está 

intimamente ligada ao surgimento das primeiras empresas produtoras de produtos em 

matérias plásticas em Portugal, na década de 30 do século XX. De facto, neste período 

                                                 
31 Nesta fase, o objecto “plástico” ainda não era produzido pela técnica de injecção, logo, ainda não 
podemos falar da produção de moldes para a injecção de plásticos.  
32A ureia fenólica foi comercializada  «pela primeira vez, pela “British Cyanides Company», em 1928, 
sob a forma de um vidro orgânico sintético, conhecido por “beetle” e potencial substituto do vidro 
mineral, apesar de não ser completamente transparente. Estas resinas admitiam várias cores e, devido à 
sua aparência atractiva combinada com boas propriedades mecânicas, encontraram no início dos anos 30 
aplicações em utensílios de mesa» - (Maria Elvira Callapez, Op. cit., pp. 39 e 40).   
33 “Uma nova Indústria”, A Voz da Marinha Grande, 11/06/1949. 
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irão surgir duas empresas: a Sociedade Industrial de Produtos Eléctricos (SIPE), 

fundada em 1935, no Dafundo e a Nobre & Silva, criada em 1927, em Leiria (mas que 

só a partir de 1936 se começou a dedicar à transformação de baquelite). 

A SIPE «iniciou a sua actividade na produção de matérias plásticas, 

concretamente de “baquelite”, para o fabrico de artigos eléctricos»34, enquanto a Nobre 

& Silva se dedicava ao fabrico de tampas, rolhas e cinzeiros.  

Destas duas, a Nobre & Silva está intimamente ligada ao nascimento da indústria 

de moldes para plástico ao ter solicitado, em 1936, à Aires Roque & Irmão, o fabrico de 

um molde de tampas de baquelite para um frasco de perfume.  

Tudo indica que as origens da Nobre & Silva estarão associadas a uma 

«imposição legal que obrigava a população a andar calçada. [...] Tratava-se da 

Campanha do Pé Descalço, liderada pela Liga Portuguesa de Profilaxia Social»35. Esta 

campanha visava, no fundo, eliminar o hábito pouco saudável e higiénico de andar 

descalço, principalmente da população rural e dos mais pobres.  

José Nobre Marques e José Lúcio da Silva viram, nesta imposição, uma boa 

oportunidade de negócio, criando assim, em 1927, a sociedade Nobre & Silva «com o 

objectivo de fabricar e comercializar alpercatas e pantufas»36. De início, as solas das 

alpercatas eram de juta, sendo substituídas a partir de 1928 por borracha, começando 

desta forma a sua experiência com matérias plásticas.  

Por volta de 1936, a Nobre & Silva irá começar a diversificar os seus produtos 

adquirindo, para tal, uma máquina que lhe permitiria produzir um pequeno conjunto de 

artigos em baquelite. «A primeira técnica de transformação de matérias plásticas que a 

Nobre & Silva empregou foi a compressão»37. O processo de moldagem por 

compressão, para o qual foram fabricados os primeiros moldes para plástico em 

Portugal, «é utilizado essencialmente para a transformação dos plásticos 

termoendurecíveis (resinas ureia – formaldeído, resinas melamina – formaldeído e 

plásticos fenólicos). Na moldagem por compressão, enche-se a parte  inferior ou molde 

fêmea com os reagentes que permitem sintetizar a matéria plástica. Esta é levada à sua 

temperatura de transformação e moldada por pressão da parte superior ou molde macho 

sobre ela»38. 

                                                 
34 Maria Elvira Callapez, Op.cit., p. 79. 
35 Idem, p.86. 
36 Idem, p.87. 
37 Idem, p.91. 
38 Idem, p. 20.  
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Aníbal H. Abrantes sentia-se profundamente entusiasmado com este novo tipo 

de moldes, ao contrário do seu irmão, Aires Roque, um eterno apaixonado pelo vidro. 

Entretanto, é usualmente referido, nos poucos estudos existentes, que após alguns 

moldes para a Nobre & Silva, a Aires Roque & Irmão terá estagnado a produção de 

moldes para este tipo de material, voltando-se novamente e em exclusivo para o vidro. 

A justificação apontada remete-nos para o início da II Guerra Mundial, que irá provocar 

uma enorme dificuldade à importação de matérias plásticas.  

Porém, ao verificarmos que a Nobre & Silva, nos finais de 1939, pede 

autorização para a instalação de uma pensa manual de 60 toneladas, ficamos com 

algumas dúvidas39 em relação a esta justificação para o não fabrico de moldes para 

plásticos na Aires Roque & Irmão. De facto, parece que podemos concluir que, ao 

instalar uma nova prensa, a Nobre & Silva sentia que o investimento se justificaria. 

Claro que também podemos concluir que a Nobre & Silva terá adquirido a prensa antes 

do início da Segunda Guerra Mundial e que depois terá sido apanhada de surpresa. O 

que é facto é que, a partir de 24-1-1940, é «autorizada a firma Nobre & Silva, a laborar 

com uma prensa manual de 60 toneladas, marca “Grahner & Cie. Triples n. 947 – 

H.V.4”»40.   

A hipótese da Nobre & Silva ter sido apanhada de surpresa pelo início da Guerra 

deixa de fazer qualquer sentido, quando verificamos que a 1-10-1940, ou seja, quase um 

ano depois, esta empresa é novamente autorizada «a instalar, na sua fábrica de artigos 

de baquelite, os seguintes mecanismos: 2 prensas manuais, 1 prensa mecânica, 1 torno 

mecânico de um metro entre pontos, 1 máquina de furar, 1 limador de 30 a 40 cm de 

curso, 1 máquina de fresar, 2 máquinas de polir e esmerilar, 1 forja, 2 tornos de 

bancada, 4 motores eléctricos no total de 6 CV»41.  

Perante estes dados, parece que podemos concluir, resultado da instalação de 3 

prensas em menos de 1 ano, que a Nobre & Silva, em pleno período de Guerra, 

continuou não só a produzir peças em baquelite, como certamente terá aumentado, e em 

muito, a sua produção. Por outro lado, verificamos que, para além das prensas 

necessárias à compressão da baquelite, encontramos todos os equipamentos necessários 
                                                 
39 Boletim da Direcção Geral da Indústria, 3.º Ano, n.º 112, 01/11/1939, p. 66. Este pedido é 
posteriormente rectificado, em 22 de Novembro de 1939, passando a apresentar a seguinte redacção: 
«Nobre & Silva, Lda., para laborar com uma prensa manual de 60 toneladas, na sua oficina de artigos de 
baquelite, sita na Rua Mouzinho de Albuquerque em Leiria»; ver Boletim da Direcção Geral da 
Indústria, 3.º Ano, nº 115, 22/11/39, p.118; Indústria Portuguesa, Ano 12, n.º 142, Dezembro de 1939, p. 
62, citado por Maria Elvira Callapez, Op. cit., p. 76 
40 Boletim da Direcção Geral da Indústria, 3.º Ano, N.º 126, 07/02/1940, p. 258, citado por Idem, p. 76.  
41 Boletim da Direcção Geral da Indústria, 4.º Ano, n.º 163, 23/10/1940, p.52, citado por Idem, p. 92.  
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ao fabrico de moldes («1 torno mecânico de um metro entre pontos, 1 máquina de furar, 

1 limador de 30 a 40 cm de curso, 1 máquina de fresar, 2 máquinas de polir e esmerilar, 

1 forja, 2 tornos de bancada, 4 motores eléctricos no total de 6 CV»). 

 Perante estes factos, surgem-nos as seguintes questões: Será que neste período a 

Nobre & Silva faria os seus próprios moldes? E será que a principal justificação para a 

Aires Roque & Irmão ter deixado de produzir moldes para plásticos, durante o período 

da Guerra, se deve ao facto de a Nobre & Silva fabricar os seus próprios moldes  e não 

devido à escassez de matérias-primas?  

Mais uma vez, a resposta a estas questões parece surgir num documento 

publicado pelo Boletim da Direcção Geral da Indústria em 31-5-1944, onde se pode 

ler: «Autorizada a firma Nobre & Silva, Lda. a transferir para o lugar de Venda Nova, 

freguesia da Amadora, concelho de Oeiras, a sua fábrica de alpercatas, artigos de 

baquelite, resinas sintéticas e outras matérias plásticas, sita em Leiria, com o 

equipamento industrial a seguir indicado, bem como ali instalar também os mecanismos 

que faltam dos autorizados pelos despachos ministeriais de 1-10-1940 e 15-5-1943, 

também a seguir indicados: Secção de Alpergatas: 2 máquinas de coser, escarpim, 1 

balancé, 1 máquina de dar cola, 1 máquina «Singer» de debruar, 3 máquinas «Singer» 

de costura, 1 serra de cortar pano, 1 máquina de virar alpargatas e 2 motores eléctricos, 

no total de 3,5 CV; Secção de Matérias Plásticas: Oficinas de moldagem e acabamentos: 

5 prensas manuais, 1 compressor, 2 máquinas de polir, com ventoinha aspiradora de 

poeiras e 4 motores eléctricos, com o total de 6,5 CV; Oficina de moldes: 1 torno 

mecânico, 1 máquina de furar, 1 máquina de esmerilar e 2 motores eléctricos, com 3,25 

CV; Máquinas por instalar: 1 prensa mecânica, 1 máquina de fresar, 1 limador de 30 a 

40 cm de curso, 1 moinho de cilindros, 2 amassadeiras mecânicas, com aquecimento 

por vapor, 2 laminadores, 1 tina para insolubilização pelo formol, 1 estufa de secagem, 

1 alambique destilador para o fabrico de resinas sintéticas, 1 caldeira geradora de vapor 

e motores eléctricos , no total de 82, 75 CV»42.  

Através da análise deste documento, podemos concluir que a Nobre & Silva, nos 

anos seguintes, continuou a aumentar o número de prensas, logo, a produção de peças 

plásticas e que possuía a sua própria Oficina de Moldes (no entanto, esta Oficina de 

Moldes podia apenas dedicar-se a acções de manutenção e não ao fabrico propriamente 

dito).  

                                                 
42 Ver Boletim da Direcção Geral da Indústria, 7.º Ano, n.º 351, 31/05/44, p.594., citado por Maria Elvira 
Callapez, Op. cit., p. 93. 
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Finalmente, podemos também referir que, ainda durante a II Guerra Mundial, 

para além da Nobre & Silva, várias outras empresas dedicadas à transformação de 

plásticos irão surgir, fomentadas principalmente pelo desenvolvimento da indústria de 

material eléctrico produzido em baquelite, das quais podemos destacar a Standard 

Eléctrica (1943), a J. B Corsino (1943), a Empresa Electro-Cerâmica (1943), a 

Sociedade de Transações Sotral, Ltd. (1944), a Fábrica Nacional de Condutores 

Eléctricos (1945), entre outras43.  

Terminada a II Guerra Mundial, a Indústria de Plásticos em Portugal irá continuar a 

conhecer um grande incremento, como se prova pela constituição de várias novas 

empresas ao longo dos restantes anos da década de 40: Baquelite Liz, (1945), E. Potard 

Lda. (1945), Leon Petit (1945), Empresa Industrial Repenicado & Bengala, (1946), 

Matérias Plásticos Lda. (1946), Afonso Henriques – Hércules (1947), Fabrica 

Condutores Electricos Diogo d'Avila Lda. (1949), entre outras. 

Ao mesmo tempo que decorria todo este enorme desenvolvimento na Indústria de 

Plásticos Nacional, que não deixava de ser um reflexo, se bem que à escala portuguesa, 

do que se passava um pouco por todos os países que despertavam do terror do segundo 

conflito mundial, começavam, em Portugal, a dar-se os primeiros passos que levariam 

ao nascimento da Indústria Nacional de Moldes para Plásticos.     

Esta verdadeira epopeia começou pouco tempo antes do fim da II Guerra 

Mundial por Aníbal H. Abrantes, ao comprar a parte do seu irmão da Aires Roque & 

Irmão, passando esta a designar-se Aníbal H. Abrantes (de seguida designada por 

A.H.A.). Por forma a dar conhecimento aos seus clientes e aos demais interessados desta 

alteração, Aníbal H. Abrantes terá mandado publicar duas circulares, a 3 de Julho de 

1945, uma em nome da extinta Aires Roque & Irmão e outra em nome da recém 

fundada A.H.A.(anexos 8 e 9).  

Tinha assim chegado ao fim a firma introdutora dos moldes para vidro em 

Portugal. Porém, Aníbal H. Abrantes, numa das circulares, afirma o seguinte: «[...] 

envidarei os melhores esforços para continuar a obra por meu irmão encetada, de 

constante melhoria e valorização da indústria a que, em exclusivo, me dedico»44. 

Podemos, então, ser levados a pensar que era apenas o nome que iria mudar. Mas não. 

Afinal tudo mudou.  

                                                 
43 Quadro dos  “Estabelecimentos a exercer actividade na indústria de plásticos no período de 1937-
1956”, Maria Elvira Callapez, Op. cit., p. 116. 
44 Circular, Aníbal H. Abrantes, Marinha Grande, 3 de Julho de 1945, Arquivo da Aníbal H. Abrantes. 
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Esta questão fica clara ao analisarmos as seguintes palavras proferidas pelo 

próprio Aníbal H. Abrantes, em entrevista concedida ao Jornal da Marinha Grande, em 

1981: «Quando a guerra acabou eu comprei a quota do meu irmão e fiquei sozinho; 

então, em 1946, pus completamente de parte os moldes para vidro e comecei a fabricar 

só moldes para plásticos. O meu único cliente na altura era o Nobre & Silva»45. 

Podemos, assim, concluir que a vontade de fabricar moldes para plásticos era um 

forte desejo exclusivo de Aníbal H. Abrantes, tão forte que o levou a apostar tudo, 

comprando para tal a parte da sociedade ao seu irmão e arriscando num sector 

completamente novo: os moldes para plásticos.   

Contudo, parece-nos um pouco estranho que tivesse começado logo a fabricar 

exclusivamente moldes para compressão, necessários à produção de peças em baquelite, 

uma vez que estes, para terem a qualidade e resistência desejáveis, teriam de ser feitos 

em aço. Logo, para maquinar o aço seria necessário, pelo menos, que possuísse tornos e 

limadores46. Estes dois equipamentos seriam, nesta fase, o mínimo indispensável para 

trabalhar o aço, pois grande parte do trabalho era feito manualmente. Assim, se é certo 

que possuiria tornos desde os tempos da Aires Roque & Irmão, quanto aos limadores 

temos algumas dúvidas. Parece-nos então razoável que, nesta fase, a A.H.A. apenas teria 

capacidade de produzir os moldes de menor complexidade técnica, com formas simples, 

como por exemplo moldes para tampas de frascos e tinteiros.  

De forma a esclarecermos esta nossa dúvida, podemos recorrer ao Diário de 

Vendas n.º 1 da A.H.A., através do qual temos acesso a todas as vendas efectuadas entre 

7-7-1945 e 30-12-1950. Aí verificamos que, na realidade, a transição dos moldes 

utilizados no vidro para os moldes para plástico não foi assim tão drástica.  

Apesar deste Diário de Vendas fazer referência a vários elementos, como o 

nome do cliente, a data da encomenda, o valor do trabalho e a data de liquidação, não 

descreve o tipo de trabalho efectuado, logo, não sabemos se se refere ao fabrico de 

moldes ou a qualquer outro tipo de trabalho de serralharia. Porém, podemos facilmente 

concluir que 62,2% das vendas realizadas pela A.H.A., desde a sua fundação em Julho 

de 1945 até ao final de 1945, foram efectuadas a empresas fabricantes de vidro, uma vez 

que se referem a nomes de empresas do sector do vidro sobejamente conhecidas, tais 
                                                 
45 “Aníbal Henrique Abrantes – O Homem e o Industrial”, Jornal da Marinha Grande, de 23/04/1981.  
46 Os limadores eram usados para maquinar o aço, através de «movimentos de vaivém planos e que por 
fases sucessivas, davam forma paralelepipédica aos componentes em aço dos moldes (por ex., às 
“cavidades” e “buchas”), Engenho e Obra, memória de uma exposição, «Dos moldes à Engenharia do 
Produto», coord. de Manuel Heitor, José Maria Brandão de Brito, Maria Fernanda Rollo, Henrique 
Cayatte, José Pessoa e Rui Trindade, Dom Quixote, Lisboa, 2003, p. 162.   
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como: a Companhia Industrial Portuguesa, a Cristal Produces Lda., a Dâmaso Luís dos 

Santos, a Emílio Galo Lda., a Empresa Produtora de Garrafas Lda., a Fábrica de 

Garrafas da Martigança Lda., a Guilherme Pereira Roldão & Filhos, a Manuel Pereira 

Roldão & Filhos, a Ricardo dos Santos Gallo & Filho, a Santos Barosa e C.ª Lda. e a 

Vicris.  

No que diz respeito às vendas realizadas a empresas dedicadas exclusivamente 

ao fabrico de plásticos, estas representam apenas 12,1%, resultantes de quatro 

encomendas efectuadas pela Nobre & Silva e de uma pela Sociedade Portuguesa de 

Artigos Eléctricos.  

Os restantes 25,7% parecem referir-se, por um lado, a vendas efectuadas a 

clientes das fábricas de vidro já que, como já vimos anteriormente, seria normal na 

época os clientes encomendarem e pagarem os moldes que necessitariam, como 

acontece com os seguintes exemplos: Fábrica de Licores e Refrigerantes Mauria, 

Confecção Geral e Perfumaria Lda., Termos Triunfo Lda., J. Maria da Fonseca Lda., 

entre outros. Por outro lado, tratar-se-ia eventualmente de pequenos trabalhos de 

serralharia, conclusão a que chegámos pelos reduzidos valores cobrados e pelo nome 

dos clientes, cuja ligação aos plásticos ou ao vidro não é conhecida.  

Portanto, pela análise do Diário de Vendas, verificamos que a dedicação, quase 

em exclusivo, por parte da A. H. A. ao fabrico de moldes para plástico verificou-se de 

uma forma mais ou menos gradual desde 1945 até 1950. Isto é, as vendas efectuadas a 

empresas de vidro passaram de um valor de 62,2%, em 1945, para 0,3%, em 1950, 

enquanto que as vendas efectuadas a indústrias de plásticos passaram de 12,1%, em 

1945, para 91,8%, em 1950.  

Pela análise do Gráfico 1, podemos concluir que Aníbal H. Abrantes, apesar de 

não ter começado desde logo exclusivamente com os moldes para plástico, viu 

claramente neste mercado uma excelente oportunidade de negócio que, desde 1945, não 

mais deixou de crescer. Tudo leva a supor que a aposta de Aníbal H. Abrantes, nos 

moldes para plásticos, se intensifica após tomar conhecimento, como ele próprio refere, 

de que «os fabricantes de plásticos, em Portugal, lutavam com grandes dificuldades na 

aquisição dos moldes, os quais, além de ficarem caríssimos, levavam muito tempo a 

chegar a Portugal, pois eram feitos na Inglaterra. [...] Enquanto para adquirir 

determinado molde seria preciso esperar um ano e pagar aos ingleses cinquenta contos, 
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hoje (1949) pode conseguir-se o mesmo molde em seis meses e por vinte e cinco 

contos»47. 
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Gráfico 1 – Evolução da percentagem das vendas da A.H.A., entre 1945 e 195048 

 

Contudo, certamente que esta dificuldade dos fabricantes de plásticos em 

encontrarem moldes em Portugal, mencionada por Aníbal H. Abrantes, não diz respeito 

a moldes de compressão, usados nos termoplásticos, mas sim para outra classe de 

polímeros, os termoendurecíveis, que se tinham vulgarizado bastante após o final da 

Segunda Guerra Mundial. A moldação dos termoendurecíveis não era feita pelo 

processo de compressão, mas pelo de injecção. Daí que os moldes tivessem de ser muito 

mais resistentes, por forma a suportarem às elevadas pressões e temperaturas a que 

seriam sujeitos. A procura deste tipo de moldes em Portugal terá surgido por volta de 

1947, data da fundação da empresa Afonso Henriques – Hércules, em Espinho, que terá 

sido a empresa «pioneira no fabrico de peças plásticas de molde de injecção, adquirindo 

os primeiros moldes em Inglaterra»49.  

Aníbal H. Abrantes, mais uma vez, mostrou possuir uma excelente visão 

estratégica, algo que se vai  repetir inúmeras vezes ao longo da sua vida de empresário, 

                                                 
47 “Uma nova indústria”, A Voz da Marinha Grande, 11/06/1949. 
48 Gráfico elaborado a partir dos valores presentes no Diário de Vendas n.º1 de 1945 a 1950 da A.H.A. 
(Arquivo da A.H.A.) 
49 Afirmação proferida pelo Dr. Nunes dos Santos, administrador da Hércules, aquando da realização da 
1.ª Semana de Moldes, em 1981, “1.ª Semana da Indústria de Moldes”, Caderno Especial da edição n.º 
2777 do jornal Correio de Azeméis, de  10/05/1981.  
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pois aposta na compra de «máquinas próprias [...] e lança-se no grande 

empreendimento»50, de fabricar moldes para injecção de plásticos. 

Feito o investimento, verificamos pela análise ao Diário de Vendas n.º 1 (1945-

1950) da A.H.A. que, em 3 de Agosto de 1948, ele já estaria a dar frutos, pois nesta data 

é vendido o primeiro molde para a Afonso Henriques – Hércules51, que acabaria por se 

tornar num dos seus principais clientes, nos anos seguintes. Podemos apontar então o 

ano de 1948, como referência quanto ao fabrico do primeiro molde para injecção em 

Portugal. 

A confirmação de que o primeiro molde de injecção foi feito pela A.H.A. é-nos 

reforçada, em certa medida, por duas outras indicações, uma da parte do sr. Armando 

Ruivaco, funcionário da A.H.A. neste período, e outra da parte do Dr. Nunes dos Santos, 

administrador da Hércules. No que diz respeito ao sr. Armando Ruivaco, é referido por 

este o seguinte: «a primeira máquina de moldes para plásticos52 teve a sua localização 

em Espinho, e eu é que a fui experimentar, assim acontecendo com todas as outras que 

iam chegando a Portugal»53. Podemos, assim, deduzir que após o fabrico do primeiro 

molde de injecção na A.H.A., este foi levado para a Hércules (situada em Espinho), 

detentora da primeira máquina de injecção de plásticos, para ser instalado e 

experimentado54.  

Pelo seu lado, o Dr. Nunes dos Santos refere numa entrevista que concedeu ao 

Correio de Azeméis, em 1981, que compraram os primeiros moldes em Inglaterra, mas 

que «posteriormente, com o aparecimento da A.H.A.55 e outro pioneiro, Fernando 

Carneiro – de Espinho, os moldes começaram a ser adquiridos a estes industriais»56.  

Após a Hércules, muitas outras empresas começaram a encomendar este tipo de 

molde à A.H.A., quer por parte de empresas já existentes, que adquiriram posteriormente 

                                                 
50 “Uma nova indústria”, A Voz da Marinha Grande, 11/06/1949. 
51 Diário de Vendas n.º1 de 1945 a 1950 da A.H.A., Arquivo da A.H.A. 
52 Quando se diz «máquina de moldes para plásticos», está certamente a referir-se a uma máquina de 
injecção de plásticos, pois não existe propriamente uma máquina para fazer moldes, sendo sim, 
necessárias várias. Trata-se claramente de um lapso de interpretação jornalística, bastante comum noutras 
entrevistas existentes sobre este sector, resultante, em parte, da complexidade técnica do mesmo.  
53 Jornal A Tarde, n.º 263, II série, 30/06/ 1983.  
54 Os moldes, após concluídos, são instalados numa máquina de injecção, para serem testados, com vista a 
proceder-se à injecção de algumas peças para verificar se estão de acordo com o pretendido pelo cliente. 
Este é um processo que ainda hoje se utiliza e que, certamente, terá começado nas origens do sector dos 
moldes.   
55 Acreditamos que se refere ao facto da A.H.A. passar a ter capacidade de produzir estes moldes, pois a 
origem da A.H.A. é anterior à Hércules. 
56 Não foi encontrada, ao longo da nossa investigação, mais nenhuma referência a Fernando Carneiro, 
enquanto fabricante de moldes neste período., “1.ª Semana da Indústria de Moldes”, Caderno Especial da 
edição n.º 2777 do jornal Correio de Azeméis, de  10/05/1981. 
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máquinas de injecção, quer por parte de novas empresas que entretanto iam surgindo. 

Esse facto veio justificar ainda mais o investimento em novos equipamentos, feito por 

Aníbal H. Abrantes. Aqueles terão sido de tal ordem para a época e para a região, que 

irão provocar enorme admiração no jornalista de A Voz da Marinha Grande, aquando 

de uma visita efectuada às instalações da A.H.A., em 1949, como se pode constatar pelo 

seguinte texto: «Visitámos as suas instalações e, confessamos, ficámos maravilhados 

com o que vimos: máquinas inglesas e suíças, duma perfeição admirável, cujo valor 

representa umas dezenas de contos, com as quais é possível fazer do aço o mesmo que 

se pode fazer da madeira; um forno eléctrico para tempero do aço, que atinge a 

graduação de 750 cent [...]»57.  

Com o aumento das capacidades técnicas, a A.H.A. passaria a poder responder a 

outro tipo de exigências, o que fará com que os seus clientes aumentem, principalmente 

após 1948.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 2 – Vendas efectuadas pela A.H.A., entre 1945 e 1953 (Escudos)58 

 

Entre 1945 e 1953 consegue-se também identificar os principais clientes da 

A.H.A., que eram: a Nobre & Silva (Venda Nova – Amadora59), a Baquelite Liz (Leiria), 

a Matérias Plásticas Lda. (Leiria), a Afonso Henriques –Hércules (Espinho), a 

Henriques & Irmão – Luso Celulóide (Espinho) e a Fábrica de Pentes do Ribeirinho, 

                                                 
57 “Uma nova Indústria”, A Voz da Marinha Grande, 11/06/1949. 
58 Gráfico elaborado a partir dos valores presentes no Diário de Vendas n.º 1(1945-1950) e Diário de 
Vendas n.º 2 (1952-1960) da A.H.A., Arquivo da A.H.A.. Não tivemos acesso aos dados completos 
referentes ao ano de 1951.  
59 A Nobre & Silva transferiu-se de Leiria para Venda Nova – Amadora, em 1945.  
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Lda. (Guimarães). Nos anos de 1949 e 1953, os valores das vendas, efectuadas à 

Hércules e à Luso Celulóide (também fabricante de plásticos pelo processo de injecção), 

eram de cerca de 4 052 000$00, representando já 51,21% das vendas dos moldes para 

matérias plásticas da A.H.A.   

Por tudo o que temos vindo a referir, é fácil concluir que a vida da A.H.A., em 

termos empresariais, ia de vento em popa, vendo aumentar a sua produção de ano para 

ano. No entanto, que impacto teria já esta nova indústria na Marinha Grande, povoação 

bastante industrializada, mas onde o vidro era profundamente predominante? Pela 

análise dos vários periódicos locais, podemos concluir que esta fase de nascimento e 

crescimento da Indústria de Moldes, primeiro para vidro e depois para plástico, ocorreu 

de uma forma bastante discreta, pois não encontrámos qualquer referência, quer em 

relação à Aires Roque & Irmão, quer relativamente à A. H. A.  

Aliás, não só não existem referências a esta indústria, como esta parece ser 

completamente desconhecida. Esta ideia é transmitida ao analisarmos o artigo “Marinha 

Grande – a grande capital do vidro”, publicado no jornal A Voz da Marinha Grande 

(1948), onde se faz uma descrição do turismo, indústria, associativismo, cultura e 

desporto do concelho da Marinha Grande e, na parte dedicada à Indústria se refere que 

esta « [...] tem cerca de 20 fábricas de vidro, contando-se as que fabricam ampolas. 

Possui várias fábricas de tijolos refractários, quer na sede do concelho, propriamente 

dito, quer na freguesia de Vieira de Leiria, onde existe a maior e mais perfeita 

fabricação de limas, contando-se entre as muitas fábricas ali existentes, as de Tomé 

Fèteira, conhecidas em todo o mundo»60.  

Assim, em 1948, apesar de todo o carácter inovador, quer da Aires Roque & 

Irmão, quer da A.H.A. e do grande crescimento que tinha tido desde 1945, a Indústria de 

Moldes ainda não era reconhecida de uma forma generalizada. Porém, este 

reconhecimento não poderia demorar muito mais a ocorrer e, de facto, logo no ano 

seguinte surge um outro artigo intitulado “Uma nova indústria”, onde se refere que: «A 

Marinha Grande não é só um centro industrial vidreiro. Há aqui outras pequenas 

indústrias: serrações, serralharias, fábricas de cerâmica, etc. Além disto, uma nova 

indústria foi criada. Porém, ela é desconhecida no País. Podemos mesmo dizer que 

muitos Marinhenses desconhecem a sua existência. No entanto, ela representa uma 

                                                 
60 “Marinha Grande – a grande capital do vidro”, A Voz da Marinha Grande, 21/06/1948. 
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verdadeira revolução na Indústria Nacional. Referimo-nos à Fábrica de Moldes para 

plásticos, iniciativa e propriedade do sr. Aníbal Henriques Abrantes»61.   

Mas, resultado do desenvolvimento ocorrido na A. H. A, desde a sua fundação 

até aos inícios da década de 50, as velhas instalações da Gomes & C.ª começariam a 

mostrar-se insuficientes. Perante esta situação, Aníbal H. Abrantes terá começado a 

pensar na construção de novas instalações para a sua empresa. 

De facto, desde os finais da década de 40, o sucesso industrial da A. H.A. parecia 

permitir começar a pensar em investir na construção de boas instalações, pois estava 

perante um conjunto de situações bastante favoráveis. Por um lado, Aníbal H. Abrantes  

era proprietário da única empresa que, em Portugal, fabricava moldes para plástico, 

sector que, ao que tudo indicava, só poderia crescer, resultado do recurso cada vez 

maior a este material para os mais diversos bens e, por outro lado, o valor das suas 

vendas crescia de ano para ano, chegando perto dos 1 500 000$00 no ano de 1950. 

Ao longo da nossa investigação não encontrámos nenhuma referência a qualquer 

data ou ocasião especial que tenha levado Aníbal H. Abrantes a pensar em dotar a 

A.H.A. de melhores instalações. Contudo, somos levados a pensar que, desde a sua 

fundação, esta seria certamente uma ambição de Aníbal H. Abrantes, já que as velhas 

instalações da antiga fábrica de vidros Gomes & C.ª não tinham as condições ideais ao 

desenvolvimento do fabrico de moldes, uma vez que, quando construídas, não tinham 

sido pensadas para essa função. Pela observação das poucas fotografias existentes das 

primeiras instalações da A.H.A., datadas dos finais da década de 40 ou inícios da década 

de 50 do século passado, verificamos que as condições de trabalho seriam já 

extremamente complicadas, uma vez que, para além da antiguidade, o espaço começava 

a ser extremamente reduzido para o número de equipamentos existente e de 

funcionários que, nesse período, rondava já os cerca de 8062 (ver anexo 14). 

A Aníbal H. Abrantes, que sempre mostrou gostar que os seus trabalhadores 

tivessem boas condições de trabalho e de se apetrechar dos melhores e mais modernos 

equipamentos, certamente não agradava a falta de condições das instalações. Para além 

disso, as diversas viagens que efectuou ao estrangeiro, ainda no decorrer da década de 

40, devem ter possibilitado a observação de outras realidades industriais que, 

certamente, o terão influenciado. 

                                                 
61 “Uma nova indústria”, A Voz da Marinha Grande, 11/06/1949. 
62 Pela análise da imagem 7, datada dos finais da década de 40 ou  inícios da década de 50, contamos 
cerca de 80 trabalhadores. 
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Imagem 7 – Trabalhadores da A.H.A. nos finais da década de 40, inícios da década de 5063 

 

 

O objectivo dessas viagens, nomeadamente a Inglaterra, seria o de observar as 

condições das fábricas de moldes estrangeiras, onde terá visto equipamentos 

(fresadoras, pantógrafos, etc.) e determinadas secções (a de desenho, por exemplo) que 

dificilmente se adaptariam às suas velhas instalações  

Seja como for, Aníbal H. Abrantes decide avançar para a construção de novas 

instalações para a sua empresa, sendo estas inauguradas a 19 de Setembro de1953. 

Tratava-se de instalações verdadeiramente modelares para a época, o que motivou que a 

inauguração tivesse ocorrido com toda a pompa e circunstância, com a presença de 

importantes personalidades políticas nacionais e locais, de empresários vidreiros, dos 

principais clientes da A.H.A., etc.64.  

                                                 
63 Arquivo Fotográfico da A.H.A. 
64 «Ao acto inaugural assistiram: o Secretário Geral de, sua ex.ª o Governador Civil de Leiria, que 
representava também sua ex.ª o sr. Sub Secretário de Estado do Comércio; Sub Delegado do Instituto do 
Trabalho e Providência; dr. Magalhães Pessoa, deputado da Nação; sr. Gorjão Henriques; Vice-Presidente 
e Secretário da Câmara; Médicos locais; Gerentes das principais firmas vidreiras locais; Representantes 
dos Bancos Raposo de Magalhães de Marinha e Leiria, e de Portugal e Ultramarino; Gerentes da firma 
Baquelite Liz, gerentes das Fábricas de Matérias Plásticas, de Espinho, Luso-Celulóide e Hércules; 
clientes da Aníbal Abrantes; J. Alves de Freitas; Industrial de Plásticos em Lisboa; António Furtado e 
muitas dezenas de pessoas de suas relações íntimas, bem como suas ex.mas esposas e filhinhos» (A Voz 
da Marinha Grande, 24/09/1953).    
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Imagem 8 – Cerimónia inaugural da A.H.A. em 195365 

 

As características das novas instalações da A.H.A., da autoria do Eng. Jacinto 

Lopes, são-nos descritas numa notícia publicada a propósito da referida inauguração, 

onde se pode ler o seguinte: «As sumptuosas instalações, sob o ponto de vista 

arquitectónico, apresentam um aspecto verdadeiramente imponente, o que atesta bem o 

poder de realização do seu corajoso e esforçado proprietário e gerente – sr. Aníbal 

Henriques Abrantes. É, sem dúvida, por isso, uma honra para a Indústria Nacional a 

obra gigantesca que, mercê do seu invulgar espírito de iniciativa, Aníbal Abrantes erigiu 

na Marinha Grande. O edifício amplíssimo, modernamente talhado e executado a 

primor e apetrechado com o mais moderno e variadíssimo material, reúne todas as 

condições estritamente essências para o trabalho dos seus operários, alguns dos quais, 

verdadeiros artistas na delicada profissão de escultura em aço e ferro. O “rés-do-chão” é 

um salão imenso onde a luz entra a jorros por centenas de janelas e, como se isso não 

bastasse, dezenas de “velas” florescentes pendem do artístico tecto, emprestando ao 

interior uma tonalidade alvíssima, magnificente. No primeiro andar funcionam a sala de 

desenho, escritório, gabinete do gerente e ainda um refeitório, cuja estrutura prima pela 

sua grandiosidade, este com vestíbulo. Os lavabos, balneários e instalações sanitárias 

                                                 
65 Arquivo Fotográfico da A.H.A. 
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são dum requinte extraordinário, o que demonstra o zelo e consideração que o seu 

gerente nutre por seu pessoal operário»66.  

 

 
Imagem 9 – Maqueta da A.H.A. (foto: Nuno Gomes) 

 

Pelas características apresentadas nesta notícia, parece-nos que, com estas 

instalações, Aníbal H. Abrantes garantia boas condições de trabalho aos seus 

funcionários, cerca de 100 aquando da inauguração67, primando ainda por uma 

modernização efectiva dos equipamentos.  

Todavia, as novas instalações tornam-se apenas parte de um grande investimento 

que a empresa realizou ao longo da década de 50, já que, para satisfazer as necessidades 

dos seus clientes e atrair novos, era necessário melhorar os seus equipamentos, pois só 

assim poderia atingir os níveis de qualidade pretendidos, cada vez mais exigentes, e 

diminuir os prazos de entrega. 

Aníbal H. Abrantes vai então continuar a investir, como podemos constatar ao 

analisarmos a lista de Máquinas, Ferramentas e seus Acessórios da A.H.A, que faz parte 

do Contrato de Seguro efectuado a estes equipamentos em 1959. Trata-se de uma lista 

verdadeiramente impressionante, com mais de cem itens, avaliada na época numa 

quantia de 8 675 052$00. Dos vários equipamentos são de destacar a existência de 6 

pantógrafos, 7 fresadoras de precisão, 14 fresadoras verticais, 9 fresadoras normais, 18 

                                                 
66 “A Nova Fábrica de Moldes para Plásticos de Aníbal H. Abrantes”, A Voz da Marinha Grande, 
24/09/1953. 
67 Ibidem. 
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tornos mecânicos, dos quais 3, de alta precisão, 11 limadores e 2 máquinas de injecção 

para testar/ensaiar os moldes.68 (ver anexo 3)  

As novas instalações, ao permitirem instalar mais e melhores equipamentos, 

obrigaram consequentemente à contratação de mais funcionários, que já seriam cerca de 

200 no final da década de 50.  

Tudo isto levará, como podemos confirmar pelo Diário de Vendas n.º 2 (1952 a 

1960), a um aumento de mais de 100% do valor das vendas da A.H.A., entre 1952 (antes 

da inauguração das novas instalações) e 1960. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 3 – Evolução das vendas efectuadas pela A.H.A., entre 1945 e 1960 (escudos)69 

 

 
Imagem 10 – Operários da A.H.A. nos finais da década de 5070 

                                                 
68 “Contrato de Seguro de 7 de 11 de 1959”, Arquivo da A.H.A. 
69 Gráfico elaborado a partir dos valores presentes no Diário de Vendas n.º 1(1945-1950) e Diário de 
Vendas n.º 2 (1952-1960) da  A.H.A.. Não tivemos acesso aos dados completos referentes ao ano de 1951. 
70 Arquivo Fotográfico da A.H.A. 
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Imagem 11 – Secção de Desenho da A.H.A. (década de 60) 71 

 

 
Imagem 12 – Armazém dos aços da A.H.A. (década de 60)72 

 

                                                 
71 Arquivo Fotográfico da A.H.A. 
72 Ibidem. 
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Imagem 13 – Secção de tornos, galgadoras e rectificadoras da A.H.A. (década de 60) 73 

 

 
Imagem 14 –Secção de fresadoras da A.H.A. (década de 60)74 

                                                 
73 Arquivo Fotográfico da A.H.A. 
74 Ibidem. 
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Imagem 15 - Secção de fresadoras da A.H.A. (década de 60)75 

 

 
Imagem 16 –Secção de bancada da A.H.A. (década de 60)76 

 
                                                 
75 Arquivo Fotográfico da A.H.A. 
76 Ibidem. 
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Imagem 17 – Secção de tratamentos químicos da A.H.A. (década de 60)77 

 

 
Imagem 18 –Secção de polimento da A.H.A. (década de 60)78 

                                                 
77 Arquivo Fotográfico da A.H.A. 
78 Idem. 
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Este sucesso não se deveu apenas às melhores instalações e aos melhores 

equipamentos; outros factores contribuíram para tal. Assim, é de destacar, mais uma 

vez, o carácter empreendedor de Aníbal H. Abrantes. Referimo-nos às suas constantes 

viagens ao estrangeiro, visto que «anualmente fazia durante um mês uma viagem por 

oito países para ver as novidades em plástico»79 e para se manter informado acerca das 

novidades tecnológicas para o fabrico de moldes. Esta viagem anual era feita, pelo 

menos desde 195080, aos seguintes países: Espanha, França, Bélgica, Holanda, 

Inglaterra, Itália, Alemanha e México81. 

Todo este desenvolvimento terá igualmente proporcionado algo que 

consideramos fundamental para a consolidação da Indústria de Moldes Portuguesa. 

Referimo-nos à consciencialização da existência de uma nova Indústria em Portugal, a 

de Moldes para Plásticos. Esta indústria, que até essa altura não era entendida como tal 

ou, pelo menos, era apenas confundida com uma espécie de serralharia, passa a ser 

levada em conta de uma outra forma, nomeadamente por parte dos empreendedores 

locais e, igualmente, por parte do poder político local e, até mesmo, nacional. Com a 

Indústria de Moldes para Plásticos fundada e reconhecida, estava concluída aquela que 

designámos como a fase das origens à consolidação.  

Após esta, passar-se-ia para uma segunda, caracterizada por dois grandes 

aspectos: a internacionalização dos moldes portugueses e o surgimento de novas 

empresas, quer na Marinha Grande, quer em Oliveira de Azeméis, dando origem a uma 

nova consciência, a de sector industrial.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
79 “1.ª Semana de Moldes”, Caderno Especial da edição n.º 2777 do jornal Correio de Azeméis, de 
10/05/1981. 
80 «Em Agosto de 1950, requeria (à Câmara Municipal da Marinha Grande) passaporte para se deslocar – 
acompanhado de sua esposa – aos seguintes países: Espanha, França, Bélgica, Holanda, Inglaterra, Itália, 
Alemanha e México», ACMMG (M), Correspondência confidencial, 1945-1954, docs. De 19 e de 
23/3/1950. José M. Amado Mendes, História da Marinha Grande, Introdução e Perspectivas,(...), p.84.  
81 Vítor Hugo Beltrão, “Aníbal H. Abrantes”, O Molde, Ano 11, n.º 35/36, Janeiro/Setembro de 1998, p. 
11.   
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2.4 – internacionalização da indústria portuguesa de moldes 

 

Perante este desenvolvimento a nível infra-estrutural ocorrido na A.H.A., 

principalmente desde a inauguração das novas instalações, em 1953, os valores das 

vendas, como também já verificámos, foram aumentando bastante. Mas, pela análise do 

Diário de Vendas n.º 2, conseguimos identificar outros motivos, para além dos já 

citados, que contribuíram fortemente para o sucesso da A.H.A. 

 Assim, numa 1.ª fase, de 1954 a 1956, conseguimos identificar com alguma 

facilidade os cinco principais clientes e verificámos, a este nível, uma certa estabilidade 

em relação ao período anterior ao da inauguração das novas instalações. Ou seja, entre 

eles mantêm-se as seguintes empresas:  a Afonso Henriques – Hércules, a Henriques & 

Irmão – Luso Celulóide, a Baquelite Liz, a Matérias Plásticas e a Fábrica de Pentes do 

Ribeirinho, Lda. De facto, os principais clientes nesta fase são os mesmos relativamente 

à década anterior, com excepção da Nobre & Silva, que já desde 1952 não surgia nos 

registos de vendas.  

Estes cinco clientes representam, ao longo deste período, uma média de 67,5 % 

da totalidade das vendas. Destes clientes, a Afonso Henriques (Hércules) e a Henriques 

& Irmão (Luso-Celulóide) são mais uma vez de destacar, visto que somente estas duas 

representam uma média de cerca de 50% do valor das vendas. Isto é, podemos concluir 

que estas duas empresas são notoriamente as grandes clientes da A.H.A. e seria, 

certamente, a elas que Aníbal H. Abrantes entregaria, na maioria das ocasiões, as peças 

que trazia do estrangeiro, aquando das suas, já referidas, viagens anuais82.  

Este primeiro período, após a inauguração das novas instalações, acaba por 

mostrar-nos um prolongamento do desenvolvimento e consolidação do que se tinha 

passado nos anos anteriores. O valor das vendas, das encomendas e dos clientes vai 

aumentando de ano para ano, mostrando igualmente uma certa dependência (mútua) de 

um número muito reduzido de clientes. Verifica-se que o crescimento ocorrido entre 

1954 e 1956 reflecte já a importância das novas instalações para o sucesso da A.H.A. 

                                                 
82 «Fazia anualmente várias viagens ao estrangeiro (à Europa, de automóvel), visitando os grandes 
armazéns das cidades europeias e comprando as novidades em plástico que encontrava (tipicamente 
brinquedos e utilidades domésticas). De volta a Portugal visitava as empresas de peças plásticas a quem 
vendia um pacote “cópia ou adaptação de produto / novidade + molde”. Muitas vezes, fabricava o molde, 
mesmo sem ter cliente e orçamento ainda definidos», Eduardo Beira, Joaquim Menezes, Nuno Gomes, 
Cristina Crespo, Dos Moldes à Engenharia do Produto, a trajectória de um cluster, 
http://in3.dem.ist.utl.pt/msc_04history/aula_6_a.pdf (consultado em 04/05/05). 
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Contudo, no decorrer do ano de 1957, verificámos que vão surgir algumas 

alterações que irão acabar por se mostrar fundamentais para o desenvolvimento do 

caminho que a Indústria de Moldes irá tomar  

Ao longo de 1957, começamos por notar que, por um lado, os cinco principais 

clientes deste ano representam uma grande parte das vendas totais, como tinha 

acontecido nos anos anteriores, neste caso 88,3%. Porém, a principal mudança ocorre ao 

nível dos nomes dos cinco maiores clientes, com o aparecimento de um que até então  

não tinha sido mencionado: Tony Jongenelen. Este novo cliente, logo no primeiro ano, 

irá representar 27,1% das vendas da A.H.A., tornando-se automaticamente o 2.º melhor 

cliente, só suplantado pela Henriques & Irmão, com 28,4%.  

Tony Jongenelen veio a tornar-se uma figura incontornável da história da 

Indústria de Moldes Portuguesa, como se prova pela leitura dos vários artigos e textos 

existentes dedicados ao sector, sendo difícil encontrar um no qual não se mencione a 

importância do seu papel. Contudo, apesar da abundância de referências a Tony 

Jongenelen, não encontrámos, ao longo da nossa investigação, fontes primárias que nos 

confirmem a veracidade de tudo o que tem sido dito e escrito a seu respeito. Como tal, e 

verificando que os textos existentes, muitos dos quais escritos por pessoas que o 

conheceram ou a partir de testemunhos que com ele conviveram, acabam por se repetir, 

iremos utilizá-los para descrever as origens da ligação deste Homem à Indústria de 

Moldes Portuguesa.  

Tony Jongenelen era um judeu holandês, cuja história de vida é rica em 

episódios verdadeiramente apaixonantes, analisados à luz dos nossos dias. Muitos deles 

resultam da forma bastante intensa como terá vivido a II Guerra Mundial, durante a qual 

terá sido «um agente da resistência e usava os grupos musicais como forma de se 

infiltrar em território ocupado, assim como outros músicos. Entretanto chegou a ser 

capturado e internado num campo de concentração alemão, tendo-se escapado numa 

transferência entre campos, após uma rocambolesca emboscada preparada por 

familiares. O seu grupo de resistência era financiado pelos aliados (americanos)»83.   

Terminada a Guerra, terá optado por ficar na Europa, ao contrário de grande 

parte da comunidade judaica que se refugiou nos Estados Unidos da América. 

Entretanto, terá começado a trabalhar para uma empresa suíça, produtora de 

                                                 
83 Eduardo Beira, Joaquim Menezes, Nuno Gomes, Cristina Crespo, Dos Moldes à Engenharia do 
Produto, a trajectória de um cluster, http://in3.dem.ist.utl.pt/msc_04history/aula_6_a.pdf (consultado em 
04/05/05).   
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mecanismos para caixas de música, sendo precisamente como resultado desta sua 

actividade profissional que irá surgir o seu primeiro contacto com Aníbal H. Abrantes. 

Tudo indica que Aníbal H. Abrantes,  numa das suas várias viagens de trabalho à 

Luso Celulóide84, onde se encontraria a testar um molde para um brinquedo85, terá 

travado conhecimento com Tony Jongenelen que se encontrava em Portugal, 

«procurando oportunidades para vender mecanismos a incorporar em brinquedos 

musicais»86.  

Desse contacto com Aníbal H. Abrantes, Jongenelen terá percebido que os 

moldes para plásticos, fabricados em Portugal na A.H.A., poderiam representar uma 

excelente oportunidade de negócio, visto que os preços eram muito mais baixos do que 

os praticados noutros países e que a qualidade não era inferior. Aliando estes aspectos a 

outros, como o facto de, fruto da sua actividade profissional, conhecer vários fabricantes 

de plástico na Europa e principalmente nos EUA, onde os judeus dominavam a 

Indústria de Plásticos, Tony Jongenelen propõe, em regime de exclusividade, vender 

moldes para exportação da A.H.A.  

Contrato firmado, a A.H.A. inicia, ainda a 195687, o seu relacionamento comercial 

com Tony Jongenelen. Esse primeiro trabalho, cujo valor foi de 28 000$00, terá sido 

então o primeiro molde para exportação produzido na A.H.A. Tratava-se de um molde 

para uma boneca e destinava-se a um cliente inglês, a Halloway Plastics.  

Vulgarmente, é apontado o ano de 1957 como o inicial para as exportações, até 

pelo próprio Aníbal H. Abrantes, como se pode verificar numa entrevista que lhe 

realizaram em 1981. Procurando responder em que ano terá iniciado as exportações, terá 

afirmado taxativamente: «em 1957 [...] uma boneca que foi o primeiro molde que fiz 

para exportação, para Inglaterra»88. Porém, fazendo fé no Diário de Vendas n.º2 da 

A.H.A., podemos concluir que o primeiro molde para exportação foi fabricado ainda em  

                                                 
84 “Mesa-Redonda – Projecto de Moldes – Ontem, Hoje e Amanhã”, O Molde, Ano 1, n.º2, Dezembro de 
1988, p. 39. Neste artigo é referido que Tony Jongenelen era cliente da Luso Celulóide. 
85 Na nossa investigação encontrámos diferentes referências em relação ao ano em que Aníbal H. 
Abrantes terá conhecido Tony Jongenelen, sendo que o ano de 1954 é o que surge mais vezes citado.  
86 Eduardo Beira, Joaquim Menezes, Nuno Gomes, Cristina Crespo, Dos Moldes à Engenharia do 
Produto, a trajectória de um cluster, http://in3.dem.ist.utl.pt/msc_04history/aula_6_a.pdf (consultado a 
04/05/05) 
87 A primeira referência que encontramos a Tony Jongenelen, refere-se ainda a 1956, mais precisamente a 
31-12-1956, como se pode constatar no Diário de  Vendas da A.H.A. n.º2 (1951-1961). Trata-se de uma 
encomenda, presumivelmente, de um molde, cujo valor foi de  28.000$00. 
88 “Aníbal Henriques Abrantes – O Homem e o Industrial”, Jornal da Marinha Grande, de 23/04/1981. 
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1956 e terá sido vendido a Tony Jongenelen no último dia daquele ano89(ver anexo 4). 

Todavia, não podemos deixar de referir tratar-se de uma questão de pormenor, pois 

estava-se no último dia de 1956. 

 

 
Imagem 19 - Aníbal H. Abrantes com um exemplar 

da boneca feita com o primeiro molde exportado pela  

A.H.A. 90 

 

Pela análise do Diário de Vendas n.º 2, podemos igualmente concluir que Tony 

Jongenelen era, já nesta fase, um verdadeiro intermediário, isto é, procurava angariar 

encomendas junto de empresas fabricantes de produtos em plástico junto de clientes 

estrangeiros, solicitando posteriormente o fabrico dos moldes à A.H.A. que, por sua vez, 

os vendia directamente a Tony Jongenelen e não ao cliente final. Por tal motivo, não 

temos registos de quem seriam os clientes finais, nem a que países se destinavam.   
                                                 
89 Mas, e uma vez que o Diário de Vendas n.º2 não nos descreve o tipo de trabalho realizado, podemos 
sempre interrogarmo-nos se este seria já o molde que iria permitir o fabrico da famosa boneca ou se seria 
qualquer outro tipo de molde. 
90 Arquivo Fotográfico da A.H.A. 

Imagem 20 – Molde para o fabrico de uma 
cabeça de boneca idêntico ao primeiro 
molde exportado pela A.H.A. (Foto: Nuno 
Beira) 
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Porém, tudo leva a crer que se trataria de empresas americanas e inglesas de 

moldes destinadas ao fabrico de brinquedos e pequenas utilidades domésticas. Por estes 

motivos, será que poderemos considerar estes moldes vendidos a Tony Jongenelen 

como moldes exportados? A nosso ver, sim. 

Não é difícil imaginar que este acordo seria profundamente vantajoso a Tony 

Jongenelen que, para além das enormes margens de lucro que deveria ter, resultantes da 

diferença de preços dos moldes fabricados em países como os EUA e a Inglaterra, teria 

ainda a lucrar com a desvalorização do escudo face ao dólar. Uma das cláusulas do 

contrato «especificava que A.H.A. recebia à cotação fixa de 25$00 por US dólar de 

venda. À medida que os anos passaram, a desvalorização do escudo tornou o contrato 

altamente penalizante para a AHA»91. 

Resultado de todos estes aspectos podemos concluir que, logo em 1957, 27,1% 

das vendas diziam respeito a moldes para exportação. 

Todavia, sabendo nós que Aníbal H. Abrantes viajava regularmente para o 

estrangeiro e, inclusivamente, mostrava conhecer os elevados preços praticados pelos 

fabricantes de moldes de outros países desde há já largos anos92 (uma vez que terá sido 

esse um dos motivos que o terá levado a apostar no fabrico de moldes para a Indústria 

Nacional de Plásticos), podemos formular duas questões: Por que razão Aníbal H. 

Abrantes, nas inúmeras viagens ao estrangeiro, efectuadas antes de travar conhecimento 

com Tony Jongenelen, não estabeleceu contactos com fabricantes de plásticos que lhe 

permitissem começar a exportar moldes? E, por outro lado, por que motivo terá aceite 

fazer um contrato de exclusividade com Tony Jongenelen, uma vez que conhecia bem 

os preços praticados no estrangeiro? 

Quanto à primeira questão, parece-nos que, pelo menos até 1956, não teria uma 

capacidade produtiva que lhe permitisse ambicionar seguir por esses caminhos. Para 

além disso, nunca terá sentido falta de encomendas em Portugal, até pelo contrário, pois 

estas foram crescendo de ano para ano, como já referimos. Por outro lado, mais uma vez 

pela análise do Diário de Vendas n.º 2, encontramos algumas indicações que colocam 

parcialmente em causa alguns aspectos anteriormente referidos, nomeadamente o facto 

                                                 
91 Eduardo Beira, Joaquim Menezes, Nuno Gomes, Cristina Crespo, Dos Moldes à Engenharia do 
Produto, a trajectória de um cluster, http://in3.dem.ist.utl.pt/msc_04history/aula_6_a.pdf (site consultado 
a 04/05/05).  
92 Já em 1949, Aníbal H. Abrantes mostra conhecer  a realidade da indústria de moldes de outros países, 
ao referir o seguinte: «Enquanto para adquirir determinado molde seria preciso esperar um ano e pagar 
aos ingleses cinquenta contos, por exemplo, hoje pode conseguir-se o mesmo molde em seis meses e por 
vinte e cinco contos», (“Uma nova Indústria”, A Voz da Marinha Grande, 11/06/1949). 
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de que Tony Jongenelen tenha sido o responsável pelas primeiras exportações 

efectuadas pela A.H.A. 

De facto, pela análise do Diário de Vendas n.º 2, constatamos que a primeira 

venda efectuada para o estrangeiro ocorreu em Fevereiro de 1952, para o cliente A. 

Hispania, S.A. de Ferrol del Caudillo, em Espanha, no valor de 43 000$00 (ver anexo 

5). Não sabemos a que produto se refere esta venda, nem sequer se se trata de um 

molde; porém, pelo valor do mesmo tudo nos levará a crer que sim. Como se trata de 

uma única encomenda e como nos anos seguintes não encontramos qualquer outra 

referência a este cliente, é difícil comprovar o trabalho realizado pela A.H.A. para este 

cliente espanhol. 

Este não foi caso único, uma vez que, em Abril 1956, antes de se encontrar 

qualquer registo de venda efectuado a Tony Jongenelen, voltamos a encontrar uma 

venda, no valor de 24 000$00, efectuada a uma empresa espanhola, a Plasticos da 

Galicia, de Santiago de Compostela93 (ver anexo 6). Mas esta, ao contrário da anterior, 

vai passar a surgir nos anos seguintes com alguma regularidade na lista de clientes da 

A.H.A. e, além disso, pelo seu nome, parece fácil deduzir que se trataria de uma fábrica 

produtora de plásticos, logo consumidora de moldes.  

Desta forma, somos levados a acreditar que o primeiro molde para plásticos 

exportado não foi para Inglaterra, mas para Espanha e que tal terá ocorrido em 1952.  

Em relação à segunda questão que colocámos anteriormente, novamente o 

Diário de Vendas n.º2 nos mostra que o contrato de exclusividade não seria tão linear 

quanto isso, visto que encontramos duas referências a empresas espanholas: à Ventura 

Vikri e Otero, de Vigo, datada de Agosto de 1957, no valor de 7 400$00; e à já 

mencionada Plásticos da Galicia, em Setembro de 1957, no valor de 33 000$00. Aliás, 

logo em 1958, fica mais uma vez bastante claro que a exclusividade de Tony 

Jongenelen não estava a ser minimamente cumprida, visto que encontramos referência a 

quatro clientes estrangeiros: dois dos EUA, um do México e outro da Inglaterra, os 

quais representavam 22,43% das vendas, contra os 36,68% vendidos a Tony 

Jongenelen.  

Apesar destas vendas pontuais, 1957 é o ano do verdadeiro lançamento nas 

exportações por parte da A.H.A. e ocorrerá pelas mãos de Tony Jongenelen, atingindo-se 

valores de vendas para exportação na ordem dos 28,2%, logo neste primeiro ano. 

                                                 
93 Esta empresa foi fundada em 1953, em Santiago de Compostela, passando pouco depois para Vigo, 
onde ainda hoje se situa, www.plasticosgalicia.com (consultado em 20/08/05).  
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Valores esses que, em 1958, irão atingir os 59, 23% e, em 1959, os 57,23%, ou seja, 

passou a produzir-se maioritariamente para exportação.  

Em 1959, como vimos, a A.H.A. exportou 57,23% das suas vendas, mas desses 

apenas 1,94% foi vendido a Tony Jongenelen e, em 1960, este cliente não contribuiu 

com nada para os 72,14% das vendas para exportação.  
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Gráfico 4 – Evolução da percentagem das vendas efectuadas pela A.H.A. a clientes nacionais, a 
clientes estrangeiros e a Tony Jongenelen94 
 

 

Podemos, então, concluir que a relação entre a A.H.A. e Tony Jongenelen se terá 

mantido de uma forma bastante activa, pelo menos entre 1957 e 1958 e que, após este 

ano, temos algumas dúvidas relativamente a esta relação. Por um lado, somos levados a 

pensar que os contactos se mantiveram nos anos seguintes, pelo menos até 1962, como 

podemos constatar pelas seguintes palavras de Aníbal H. Abrantes:« passei uma 

situação difícil em 60, 62, mas mais por negligência do agente que eu tinha do que 

propriamente por falta de trabalho»95. Para além deste aspecto, somos levados a 

acreditar que o acordo se manteve até 1962, porque este ano é apontado pela empresa 

Ernesto S. Simão, Lda., como aquele em que esta se iniciou nas exportações, também 

pelas mãos de Tony Jongenelen. Assim, podemos concluir que algo terá corrido mal 

entre Jongenelen e a A.H.A., levando ao fim do contrato que os ligava e fazendo com 

que Jongenelen procurasse outra empresa de moldes com a qual trabalhar.  

                                                 
94 Gráfico elaborado a partir dos valores presentes no  Diário de Vendas n.º 2 (1952-1960) da A.H.A.. Não 
tivemos acesso aos dados completos referentes ao ano de 1951. 
95 “Aníbal Henriques Abrantes – O Homem e o Industrial”, Jornal da Marinha Grande, de 23/04/1981. 
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Numa outra perspectiva, o ano de 1962 não nos parece fazer muito sentido, 

resultado da análise do seguinte comentário feito por Aníbal H. Abrantes,:«ele 

(Jongenelen) enganava-me um pouco, porque ele é que conhecia o mercado estrangeiro, 

ele é que fazia as encomendas e os preços eram demasiado baixos para o que devia 

ser»96.  Desta forma, se era Tony Jongenelen quem fazia as encomendas, era natural que 

fosse o seu nome que surgisse no Diário de Vendas, como aconteceu em 1956, 1957, 

1958 e 1959. No entanto, como o nome de Tony Jongenelen a partir de 1959 deixa de 

surgir no Diário de Vendas, talvez seja pertinente concluir que se trata de uma prova de 

que esta relação terá terminado ainda em 1959.  

Dúvidas à parte, tudo indica que o «acordo estabelecido entre a A.H.A. e o Sr. 

Jongelnem levou aquela empresa quase à falência, facto que criou um conflito entre as 

duas partes levando à rescisão da exclusividade entre ambos»97. A partir desse 

momento, Aníbal H. Abrantes opta por enviar um funcionário seu, Henrique Neto, 

directamente aos mercados externos, nomeadamente aos EUA. A primeira viagem 

comercial aos EUA parece ter corrido da melhor forma; surgia assim mais uma 

profissão ligada aos moldes, o comercial de moldes.  

A rotura entre Aníbal H. Abrantes e Tony Jongenelen viria também contribuir 

para  que outras empresas de moldes, entretanto criadas, iniciassem o fabrico de moldes 

para exportação, como é o caso da já referida Ernesto S. Simão e, mais tarde, a 

Somoplaste.  

Tendo em conta a relação estabelecida entre Tony Jongelenen e as empresas de 

moldes portuguesas com quem trabalhou, aquela acaba por se caracterizar por duas 

fases bastante comuns. Uma primeira, em que as empresas ficam extremamente 

seduzidas pela possibilidade de fabricar moldes para os EUA e, uma segunda, durante a 

qual se apercebem das verdadeiras condições do negócio e se sentem exploradas. A este 

respeito o Sr. Ernesto S. Simão refere o seguinte: «Tony Jongenelen contribuiu 

fortemente para a nossa penetração no exterior. Infelizmente esse contributo foi 

manchado pela forma como nos fez sentir explorados. Tal facto contribuiu, no entanto, 

para que um novo impulso fosse dado à procura de novos clientes no estrangeiro»98.  

Pela análise dos comentários elaborados pelos empresários que mais trabalharam 

com Tony Jongenelen, verificamos que aqueles, apesar de a partir de determinado 

                                                 
96 “Aníbal Henriques Abrantes – O Homem e o Industrial”, Jornal da Marinha Grande, de 23/04/1981. 
97 Jorge Sales Gomes,Op.cit., p.22. 
98 “Ernesto S. Simão, Lda – empresa do trimestre”, O Molde, Ano 3, n.º9, Setembro de 1990, p.47. 
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momento se sentirem lesados por ele, não deixam de reconhecer que foi graças a ele que 

começaram a exportar moldes, considerando-o, portanto, uma figura incontornável na 

história das suas empresas, logo, da Indústria de Moldes Portuguesa.  

Contudo, tal como Tony Jongenelen, outros foram os que viram na Indústria 

Portuguesa de Moldes uma excelente oportunidade de negócio, levando a que muitos 

mais intermediários ou agentes viessem até Portugal, onde procuravam arranjar 

encomendas não só para a A.H.A., mas também para as diversas novas empresas de 

moldes que foram surgindo nos finais da década de 50 e ao longo das décadas de 60 e 

70, como são os casos de Islyn Thomas, Egon Spies, Hugh O’Conner, entre outros. 

Nos anos seguintes, as exportações de moldes continuaram a ter um elevado 

crescimento, apresentando uma média, entre 1961 e 1965, de 77,04% das vendas 

efectuadas pela A.H.A. Apesar destes valores parecerem, nesta fase, já bastante 

elevados, é de referir que muitos dos moldes (ou parte de moldes) feitos para o mercado 

nacional se destinavam a outros pequenos fabricantes que foram surgindo e que depois, 

após alguns trabalhos, eram também exportados (mas deste aspecto falaremos 

posteriormente). Na realidade, os 77, 04% das vendas acabam por pecar por defeito. 
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Gráfico 5 – Exportações em percentagem da A.H.A.99 

 

Pela análise do Diário de Vendas da A.H.A. n.º 3 de 1960 a 1985, verificamos 

que, nestes primeiros anos das exportações de moldes para plásticos, o principal 

mercado eram os Estados Unidos (representou ao longo destes anos cerca de 60% da 

                                                 
99 Gráfico elaborado a partir dos valores presentes no  Diário de Vendas n.º 3 (1961-1965) da A.H.A, 
Arquivo da A.H.A.  
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produção total), mas também encontramos referências ao México, Inglaterra, Holanda, 

França, Espanha e Noruega.  

Perante a análise dos vários números apresentados, ao longo das últimas páginas, 

podemos concluir que, após a “colaboração”, em 1957,  de Tony Jongenelen, as portas 

da exportação abriram-se à A.H.A., que passou, quase de uma forma imediata, a fabricar 

moldes maioritariamente para o estrangeiro. Contudo, para além da A.H.A., outras 

empresas foram sendo criadas, algumas ainda na década de 50 e outras ao longo dos 

anos 60, as quais foram seguindo, igualmente, os mesmos passos da exportação. Desta 

forma, o conjunto de empresas portuguesas de moldes existentes em 1965 exportou 49 

651 000$00, valor que mostra bem que a A.H.A. já não estava sozinha no mercado, uma 

vez que, desse total, apenas 7 838 000$00 são exportados pela A.H.A., o que 

corresponde a cerca de 15,8%. 

Nos anos seguintes, as exportações nacionais vão continuar a crescer, situação 

que irá manter-se até aos nossos dias. Estão então provadas as origens da vocação 

eminentemente exportadora da Indústria de Moldes Portuguesa que, ainda hoje, é uma 

imagem caracterizadora do sector. 

 
Gráfico 6 – Exportação da Indústria de Moldes Portuguesa (1965-1979)100 

 

 

 

                                                 
100 Fonte ICEP/CEFAMOL (documento não publicado) 
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2.5– multiplicação de empresas de moldes e reforço de um novo sector 

industrial  

 

De facto, como já referimos anteriormente, após a A.H.A., muitas outras 

empresas vão surgir e, apesar das diversas motivações subjacentes à criação de cada 

nova empresa, podemos apontar dois grandes factores que irão levar ao nascimento de 

novas empresas: por um lado, o sucesso industrial da A.H.A. que, em pouco mais de 

uma década, cresceu de uma pequena oficina com poucas condições e equipamentos, 

para novas e modelares instalações, com equipamentos modernos, o que certamente 

produzia junto das mentes mais empreendedoras uma irresistível vontade de arriscar. 

Por outro lado, a motivação que consideramos mais importante prende-se com o 

galopante crescimento, a nível mundial, do consumo de peças plásticas, que originou 

obrigatoriamente uma enorme procura de moldes, não tendo o mercado capacidade de 

resposta. 
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Gráfico 7 –  Produção mundial de plásticos (milhões de toneladas)101 

 

 

Perante este crescimento do consumo mundial de plásticos, o risco de montar 

uma oficina de fabrico de moldes era menos poderoso do que o chamamento de fabricar 

moldes para satisfazer tais consumos. 

                                                 
101 Baseado em Maria Elvira Callapez, Op.cit., p. 55. 
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Porém, em nossa opinião, tal chamamento só poderia vir de dentro, isto é, só 

quem estivesse directamente ligado à Indústria de Moldes sentiria a grande 

oportunidade que esta Indústria representava. Chegámos a esta conclusão porque, apesar 

da Indústria de Moldes ter começado a ganhar algum reconhecimento na década de 50, 

muito graças à acção da A.H.A., nos anos de 1960 continua a ser uma indústria bastante 

desconhecida, mesmo na Marinha Grande. 

De facto, a Marinha Grande era e é, e eventualmente continuará a ser, pelo 

menos nos anos mais próximos, conhecida como a cidade dos vidros. Este aspecto é 

bastante visível numa notícia publicada no jornal A Voz da Marinha Grande, de 11-2-

1969, da qual transcrevemos um excerto: «A quem visitar a Marinha Grande o que 

decerto logo prenderá a sua atenção serão as vetustas e altíssimas chaminés que, de 

todos os lados, vomitando fumo, mais se assemelham a sentinelas vigilantes deste 

“arsenal” de vidro – indústria-base da terra dos Stephens, onde ganham o pão de cada 

dia cerca de cinco mil almas. Ai da indústria do vidro desta terra, quando elas deixarem 

de estar em acção. Será sinal evidente de crise … É que as mesmas estão para a 

indústria do vidro como os pulmões para a vida do homem. Sem o seu funcionamento 

contínuo, normal e metódico adviria unicamente a morte, o que equivale a dizer: a 

miséria da maior parte dos marinhenses!... Por isto se deduz ser esta indústria o fomento 

principal da Marinha Grande. [...] Também algumas oficinas particulares de empalhação 

de garrafões, de artigos de maçaricos, de lustres e, ainda algumas firmas de fabricação 

de moldes para artigos de baquelite e para o fabrico de peças de vidro, carpintarias, etc., 

abrigam centenas de operários»102. 

Assim, como podemos verificar, na década de 1960 ainda está muito enraizado 

no imaginário popular português a “chaminé”, entendida como símbolo do 

desenvolvimento da Revolução Industrial e da sua máquina a vapor. Nos vários estudos 

que temos lido sobre Arqueologia Industrial e História Industrial, são vulgares as 

referências ao número de chaminés que determinada povoação industrial tinha, o que 

nos remete um pouco para a realidade dos viajantes medievais, que avaliavam a 

religiosidade das cidades por onde passavam pelo número de torres de igrejas visíveis 

do seu exterior. 

Esta é, no fundo, mais uma prova do atraso industrial que Portugal vivia em 

meados do século XX, época em que as chaminés da Europa desenvolvida já tinham 

                                                 
102 José Martins P. da Silva, “Marinha Grande”, A Voz da Marinha Grande, 11/02/1960. 
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deixado de deitar fumo há muito tempo, tendo surgido, no seu lugar, os grandes postes 

de sustentação dos cabos eléctricos. 

Por todos estes aspectos, é de referir que o surgimento de novas empresas teria 

de ter origem dentro da própria indústria, algo que acabaremos por comprovar 

seguidamente. 

Como já foi referido no início deste estudo, actualmente o sector da Indústria de 

Moldes para Plásticos em Portugal é composto por cerca de 3 000 empresas, situadas na 

sua maioria na Marinha Grande (63%) e em Oliveira de Azeméis (29%). Procuraremos 

apresentar, de seguida, as origens que levaram a este enorme crescimento industrial 

desde 1945, data da fundação da A.H.A.. 

A multiplicação de empresas de moldes na Marinha Grande e, certamente, em 

Oliveira de Azeméis aconteceu um pouco como já se tinha passado, alguns anos antes, 

na Indústria do Vidro. Com efeito, em ambos os sectores existiu uma “fábrica-mãe”, 

representada, no vidro, pela Real Fábrica de Vidros e, nos moldes, pela A.H.A. Em 

ambos os casos, trata-se de empresas que estão nas origens destes dois sectores na 

Marinha Grande e onde os primeiros operários, que aí começaram a trabalhar, eram na 

sua maioria muito jovens e sem qualquer tipo de experiência. Estes, chegados à 

empresa, iam encontrar alguns técnicos com conhecimentos mais profundos, designados 

“mestres” ou “oficiais” que, no caso da A.H.A. dos primeiros anos, se resumiriam ao seu 

encarregado geral, o Sr. António Costa, vindo de Lisboa para a Marinha Grande com 

Aires Roque e Aníbal H. Abrantes, no ano de 1929. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagem 21 – O Encarregado da A.H.A., sr. António Costa, com um aprendiz  (finais da década de 
40)103 

                                                 
103 Arquivo Fotográfico da A.H.A. 
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Esses jovens aprendizes eram então submetidos a um longo e doloroso processo 

de aprendizagem e, os que fossem evidenciando maiores capacidades técnicas, iam 

subindo na cadeia hierárquica da empresa, especializando-se numa determinada fase do 

processo de fabrico. Com o passar dos anos, acabavam também por ganhar o estatuto de 

“mestres”, nomeadamente junto dos novos aprendizes que iam chegando. Alguns destes 

novos “mestres”, reconhecendo que eram detentores de uma excelente mais-valia – o 

seu conhecimento técnico –, acabavam por abandonar a “fábrica-mãe”, arriscando-se na 

aventura de fundar as suas próprias empresas, na maioria dos casos juntamente com 

outros colegas. 

De facto, apesar da Indústria de Vidros e da Indústria de Moldes da Marinha 

Grande apresentarem características próprias, verificamos que, em ambos os casos, e de 

uma forma genérica, o início da multiplicação das respectivas empresas se verificou 

deste modo. Também em ambos os sectores se assistiu a diversas vagas multiplicadoras, 

mas em que o papel da “fábrica-mãe” passa a ser ocupado, não pela original, mas por 

uma já nascida desta, e assim sucessivamente. 

Voltando ao caso específico da Indústria de Moldes, constatamos que, após a 

fundação da A.H.A., em 1945, irão passar poucos anos até ao surgimento de outras 

empresas dedicadas ao fabrico de moldes. Nesta primeira fase de multiplicação de 

empresas de moldes podemos identificar dois períodos.  

Um primeiro, datado de 1947 a 1950, em que assistimos ao nascimento de três 

novas empresas: a Emídio Maria da Silva (mais tarde Emimold), em 1947, a Edilásio 

Carreira da Silva, Lda., (Metalúrgica Marinhense), em 1950 e a Santos & Abrantes, em 

1950.     

As duas primeiras, situadas na Marinha Grande, tinham como objectivo o 

fabrico de moldes para vidro, sendo que o Sr. Emídio Maria da Silva, fundador da 

empresa com o mesmo nome, tinha trabalhado anteriormente na Aires Roque & Irmão. 

Relativamente à Santos & Abrantes, localizada em Oliveira de Azeméis, foram seus 

fundadores Aníbal H. Abrantes e António Santos (que já tinha trabalhado na Aires 

Roque & Irmão),  como objectivo o fabrico de moldes para vidro.   

Certamente resultado do sucesso empresarial que a A.H.A. começou a evidenciar 

ao longo da década de 50, a Emídio Maria da Silva passa a dedicar-se, por volta de 

1953104, ao fabrico de moldes para plásticos e, em 1957, fez «a primeira exportação de 

                                                 
104 José Amado Mendes, pela análise das Licenças para Obras do Arquivo da Câmara Municipal da 
Marinha Grande, refere que a Emídio Maria da Silva solicitou, em 1953, «autorização para construir uma 
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um molde de injecção para o mercado externo, o Canadá»105. O mesmo trajecto 

aconteceu à Edilásio Carreira da Silva, Lda., tendo «evoluído para a indústria de 

moldes a partir de 1960 e exportado o seu primeiro molde em 1963 para os Estados 

Unidos»106. Em relação à Santos & Abrantes, não encontrámos tantos dados, mas 

acreditamos que tenha continuado a dedicar-se maioritariamente ao fabrico de moldes 

para vidro, para as empresas vidreiras da região de Oliveira de Azeméis, se bem que 

existem algumas referências que indicam ter sido aquela a primeira fábrica de moldes 

para plásticos de Oliveira de Azeméis (ver anexo 20). 

A estas poderíamos juntar, ainda, a Ernesto São Simão, Lda., fundada em 1947, 

no Porto, mas cujas origens não estão ligadas ao fabrico de moldes para vidro, mas à 

ourivesaria, passando a dedicar-se aos moldes para plástico só por volta de 1962, 

influenciada por Tony Jongenelen, como já referido anteriormente.  

Assim, neste primeiro período, verificamos que foram criadas algumas 

empresas, mas que só mais tarde irão evoluir para o fabrico de moldes para plásticos.  

Ao longo do segundo período, que podemos datar, grosso modo, entre 1955 e 

1970, irão surgir diversas empresas dedicadas ao fabrico de moldes para plásticos na 

Marinha Grande, tais como: a Moldemega107 (1956), a Somema108 (1958), a José dos 

Santos Ruivo & Filhos, Lda.109 (1959), a Paour & Aquino, Lda.110 (1959),  a 

Lismoldes111 (1959), a Ruivaco & Cardeiras, Lda.112 (1959), a  Henriques & Vieira, 

Lda.113 (1960),  a Sousa & Sousa, Lda. (1963)114,  a Socimoldes – Sociedade Indústrial 

                                                                                                                                               
oficina de moldes para peças de vidro e plástico», o que nos permite concluir que, pelo menos desde 1953 
esta empresa começa a dedicar-se ao fabrico de moldes para plástico (José M. Amado Mendes, Op.cit,.p. 
81).  
105 “Emídio Maria da Silva– Empresa do Trimestre”, O Molde, Ano 2, n.º 3, Março de 1989, p. 47. 
106 “Edilásio Carreira da Silva, Lda – Empresa do Trismestre”, O Molde, Ano 11, n.º 37, Setembro de 
1998, p. 53. 
107 «Empresa fundada em 3 de Janeiro de 1856 com a denominação de Moldemega, posteriormente “Eng. 
Calazans Duarte” e em Dezembro de 1986: Inamol», “Inamol – Indústria Nacional de Moldes, Lda – 
empresa do trimestre”, O Molde, Ano 3, n.º7, Março de 1990, p. 47. 
108 “Somema – Sociedade Metalúrgica Marinhense, Lda – Empresa do Trimestre”, O Molde, Ano 1, n.º1, 
Setembro de 1988, p. 45. 
109 O Molde, Ano1, n.º 0, Junho de 1988, p.17. 
110 A Voz da Marinha Grande, 18-6-1959.   
111 “Moldes e Plásticos”, separata do Jornal de Leiria, 29 de Maio de 2003, p.17.  
112 “Moldes”, separata do Jornal de Leiria, de 20 de Novembro de 1997, p. 12. Num pequeno artigo 
designado por “Armando Ruivaco, 72 anos – O homem, os frascos e as tampas” é referido que «em 1959 
estabelece-se por conta própria».  
113 A Voz da Marinha Grande, 18-8-1960.   
114 Em relação a esta empresa não encontrámos referências que nos possam garantir que a sua fundação 
ocorreu em 1965, no entanto, julgamos que esta terá ocorrido em 1963, ano que ela surge pela primeira 
vez no Diário de Vendas n.º 3 da A.H.A.   
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de Moldes, Lda.115 (1964), a  Somoplaste116 (1965), a Irmãos Cardeira, Lda. (1965)117, 

a Aires Faria Gonçalves Valinha118 (1965), a Mecima, Lda.119 (1965), a Mesil – 

Metalúrgica da Sesmaria, Lda.120,(1965), a Irmãos Gomes, Lda.121 (1965), a Novateca – 

Sociedade Industrial de Serralharia e Moldes, Lda.122 (1968), a  Sotaler, Sociedade 

Metalúrgica de Ferramentas Industriais, Lda.123 (1968),  a Molde Matos, Lda.124 

(1968), a Cosmoldes (anterior a 1968),  a Moldes Meca, Lda. (anterior a 1968), e a Sece 

– Sociedade Fabril de Equipamentos Metalo-Mecânicos, Lda.125  (anterior a 1968) (ver 

anexo 20). 

Como já referimos, a A.H.A. é reconhecida pelo seu papel fundamental como 

“fábrica-mãe” de muitas outras empresas que surgiram posteriormente à sua fundação. 

Assim, o que procuramos verificar prende-se com a importância desse papel 

preponderante da A.H.A..No entanto, para que este estudo da genealogia da indústria de 

moldes fosse o mais fidedigno possível, seria necessário analisar a lista de trabalhadores 

da A.H.A. e cruzá-la com as diversas escrituras de constituição. Porém, esse trabalho 

não se justificaria no âmbito deste nosso estudo. Assim, baseando-nos em certas 

informações que recolhemos, iremos apontar alguns exemplos, para os quais temos 

dados suficientes que nos permitem comprovar o êxodo a partir da A.H.A., resultado da 

formação de muitas outras empresas de moldes. 

Como não tivemos oportunidade de consultar as listas de pessoal da A.H.A., 

baseamo-nos na memória de Joaquim Manuel Paour, um ex-operário desta empresa que 

                                                 
115 Em relação a esta empresa não encontrámos referências que nos possam garantir que a sua fundação 
ocorreu em 1965, no entanto, julgamos que esta terá ocorrido em 1964, ano que ela surge pela primeira 
vez no Diário de Vendas n.º 3 da A.H.A.   
116 “Somoplaste – Sociedade Metalurgica de Moldes Plásticos, Lda – empresa do trimestre”, O Molde 
Ano 2, n.º 5, Setembro de 1999, p.47.  
117 Em relação a esta empresa não encontrámos referências que nos possam garantir que a sua fundação 
ocorreu em 1965, no entanto, julgamos que esta terá ocorrido em 1965, ano que ela surge pela primeira 
vez no Diário de Vendas n.º 3 da A.H.A.   
118 Em relação a esta empresa não encontrámos referências que nos possam garantir que a sua fundação 
ocorreu em 1965, no entanto, julgamos que esta terá ocorrido em 1965, ano que ela surge pela primeira 
vez no Diário de Vendas n.º 3 da A.H.A.   
119 Em relação a esta empresa não encontrámos referências que nos possam garantir que a sua fundação 
ocorreu em 1965, no entanto, julgamos que esta terá ocorrido em 1965, ano que ela surge pela primeira 
vez no Diário de Vendas n.º 3 da A.H.A.   
120 Pensamos que a Mesil terá sido fundada em 1965, pois foi sido neste ano que o seu fundador, 
Armando Ruivaco terá abandonado a Ruivaco & Cardeiras, Lda.  
121 www.cefamol.pt (consultado em 12/03/05) 
122 A Voz da Marinha Grande, 27/01/1968.   
123 A Voz da Marinha Grande, 12/10/1968. .   
124 “Molde Matos, Lda – Empresa do Trimestre”, O Molde, Ano 3, n.º8, Junho de 1990, p.47. 
125 Não encontrámos referência ao ano da fundação da Cosmoldes, da Moldes Meca, Lda e da Sece, porém 
elas surgem na lista de presenças da  Acta n.1 da Cefamol, a 10 de Fevereiro de 1969, Arquivo da 
Cefamol (ver anexo 7). 
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«aquando da inauguração das novas instalações da fábrica Aníbal H. Abrantes em 1953, 

lembra-se dos seguintes colegas:  

• Escritório: José Frazão dos Santos, D. Olinda Wincler, D. Fernanda Franco; 

• Desenho: Carlos Alexandre, José Maria Rios, Carlos Reis, Henrique Neto, 

Lenine Alexandre; 

• Tornos: Joaquim Paour (Encarregado), Augusto Serrano, Joaquim Rocha 

Cantanhede, António Pinto, João Policarpo, Armando Ruivaco, António 

Firmino, Álvaro Cruz, Cadima, Isidro Bernardo, Júlio Paour, Ivo Carlos, 

Joaquim Correia, Rodrigo da Silva (Tatá), José Gonçalves; 

• Fresadores: Pedro José Viana (Encarregado), Agostinho Arrimar, Paulino da 

Silva, Manuel Duarte, Manuel de Pinho, Carlos Garcia (Pitú), Vitor Valverde, 

José António Tavares; 

• Bancada: José de Aquino (Encarregado), Fernando Vicente, Pedro Agostinho, 

José Duarte, Albino Pires, Martinho da Silva, Alberto Franco, Leonel Policarpo, 

José Ferreira, Abegão (Zeca), Joaquim Vieira, Arnaldo Domingos, Manuel 

Brito, Joaquim Roque, Mário Guerra, Joaquim Batista dos Santos, Luis dos 

Santos, Joaquim Matos»126.  

 

Apesar desta lista de 48 ex-colaboradores da A.H.A. não estar completa, pois, 

como referimos anteriormente, aquando da inauguração esta teria cerca de 100 

operários, este conjunto de nomes já nos permite dar uma ideia do que se pretende 

provar. Assim, desta lista verificamos que nomes como Alberto Franco, Fernando 

Vicente e Leonel Policarpo, José Gregório e  José Feliciano Silva (estes dois últimos 

não aparecem na lista127, mas também eram funcionários da A.H.A.) vão sair em 1958 

para fundar a Somema. No ano seguinte, em 1959, a Paour & Aquino, Lda. é fundada 

por Joaquim Paour (Encarregado dos Tornos) e José de Aquino (Encarregado da 

Bancada). Armando Ruivaco sai em 1959 para fundar a Ruivaco & Cardeiras, Lda. e, 

em 1965 a Mecima, Lda. Por sua vez, em 1965, Ivo Carlos, José António Tavares e 

Pedro Agostinho fundam a  Somoplaste. Três anos depois, em 1968, surge a Sotaler, 

fundada por Agostinho Arrimar e Paulino da Silva e, como último exemplo, a Molde 

                                                 
126 Vitor Hugo Beltrão, “Joaquim Manuel Paour - Para que o Futuro os não esqueça”, O Molde, Ano 3, n.º 
7, Março de 1990, p.20.   
127 “Somema – Sociedade Metalúrgica Marinhense, Lda – Empresa do Trimestre”, O Molde, Ano 1, n.º1, 
Setembro de 1988, p. 45. 
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Matos, Lda., fundada por Joaquim Matos e Arnaldo Matos (vindo da Edilásio Carreira 

da Silva). 

Apesar de não se ter analisado exaustivamente todos os dados, o estudo 

realizado permite ficar-se com uma ideia do modo como a A.H.A. foi vendo, ano após 

ano, a perda de alguns dos seus melhores técnicos, que arriscavam em fundar as suas 

próprias empresas. 

A situação em Oliveira de Azeméis não terá sido muito diferente do exemplo 

marinhense, nomeadamente após a fundação, em 1955, da Moldoplástico por Joaquim 

Landeau e Lúcio Rodrigues128, este último ex-funcionário da A.H.A. Após a 

Moldoplástico, outras empresas de moldes irão sucessivamente surgir, sendo que, 

segundo Lúcio Rodrigues: «A maior parte das fábricas que existe em Azeméis são filhas 

da Moldoplástico»129.Desta forma, a Moldoplástico irá ocupar o papel de “fábrica-mãe” 

nesta região, à imagem da A.H.A., na Marinha Grande. Constitui um exemplo de uma 

empresa nascida de um ex-funcionário da Moldoplástico, a Simoldes Aços, Lda.130 

(1959), pois um dos seus fundadores, António Rodrigues, foi aprendiz na 

Moldoplástico. 

Depois destas, também em Oliveira de Azeméis irá assistir-se ao nascimento de 

várias empresas dedicadas ao fabrico de moldes, sendo as mais reconhecidas: a 

SoaresMoldes131 (1962), a Pinhos & Ribeiro, Lda.132 (1963), a A. Silva Godinho, Lda.133 

(1965). 

No entanto, e apesar deste crescimento extremamente repentino de empresas, 

estas, na sua grande maioria, continuavam profundamente dependentes da A.H.A. Esta 

dependência verificava-se ao nível não só dos conhecimentos técnicos dos seus 

operários, mas também de equipamentos bastante modernos, logo extremamente 

dispendiosos, para cuja aquisição estas não tinham, logo de início, capacidade financeira 

para adquirir. 

Segundo Jorge Sales Gomes, esta multiplicação de empresas acaba por ser 

«marcada pela escassez de capital dos promotores das iniciativas empresariais a que se 

junta uma tradicional dificuldade de aceder ao crédito bancário. Em consequência, os 

                                                 
128 “Moldoplástico, Lda, - empresa do trimestre”, O Molde, Ano 1, n.º2, Dezembro de 1989, p.47. 
129 Felisbela Lopes, Retratos da Indústria Portuguesa de Moldes para Plásticos, Universidade do Minho, 
Braga, 2000, p.29.  
130 “Simoldes Aços, Lda – empresa do trimestre”, O Molde, Ano 2, n.º 6, Dezembro de 1989, p.19. 
131 www.cefamol.pt  (consultado em 10/04/04). 
132 “Pinhos & Ribeiro, Lda – Empresa do Trimestre”, O Molde, Ano 2, n.º4, Junho de 1990, p. 47. 
133 www.cefamol.pt (consultado em 10/04/04). 
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equipamentos adquiridos eram de fraca qualidade, o que afectava bastante a qualidade 

dos moldes»134.  

Esta perspectiva que acaba por ficar provada, ao analisarmos a resposta dada à 

questão: «Pode enumerar as maiores dificuldades que sentiram no arranque da vossa 

empresa?», colocada a alguns fundadores destas primeiras empresas, na rubrica 

“empresa do trimestre” da revista O Molde. As respostas por nós analisadas foram as de 

Fernando Vicente (Somema), Américo da Silva (Somoplaste), António Rodrigues 

(Simoldes Aços) e Armindo de Pinho e Silva (Pinhos & Ribeiro), as quais 

transcreveremos de seguida: 

 

• Fernando Vicente, da Somema: «Iniciamos dispondo de 1 limador, 1 fresadora, 1 

pantógrafo, 2 máquinas de furar, 2 tornos, 1 serrote e 8 pessoas a laborar, sendo 

os 5 sócios e 3 aprendizes. O equipamento então adquirido rondou os 600 contos 

e foi necessário pagar parte com a entrega e apresentar algumas garantias para 

conseguir fornecedor. Em Maio de 1959 adquirimos a primeira copiadora 

hidráulica135». 

• Américo da Silva, da Somplaste: «As dificuldades foram grandes como devem 

calcular. Era uma época em que não havia crédito para ninguém e muito menos 

para nós que éramos operários. Além desta, que podemos considerar como a 

principal, havia outras dificuldades, tais como a escassez de ferramentas, a falta 

de projectistas, a falta de máquinas de testar moldes, insuficiência  de meios de 

comunicação (por exemplo, só uma linha telefónica a funcionar e apenas de vez 

em quando), etc.136»  

• António Rodrigues, da Simoldes Aços: «O problema será escolher quais as 

principais, uma vez que as dificuldades foram naturalmente incontáveis. Todo o 

tipo de problemas com que se pode confrontar uma micro-empresa, com um 

parque de máquinas constituído por uma fresadora e um torno, numa conjuntura 

em que o apoio era inexistente, em que a euforia económica dos tempos que 

agora atravessamos era uma utopia, em que o sector lutava com a quase 

                                                 
134 Jorge Sales Gomes, Op.cit., p. 22. 
135 “Somema – Sociedade Metalúrgica Marinhense, Lda – Empresa do Trimestre”, O Molde, Ano 1, n.º1, 
Setembro de 1988, p. 45. 
136 “Somoplaste – Sociedade Metalúrgica de Moldes Plásticos, Lda – Empresa do trimestre”, O Molde 
Ano 2, n.º 5, Setembro de 1999, p.47. 
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inexistência de pessoal especializado e tudo isto necessariamente no panorama 

industrial do início dos anos 60»137. 

• Armindo de Pinho e Silva, da Pinhos & Ribeiro: «Foram problemas de dinheiro. 

Tínhamos então um torno, que comprámos com 42 contos emprestados, uma 

fresadora Induma, fornecida pela Universal, e uma furadora EFI 138».    

 

Perante este início de actividade tão debilitado tecnológica e financeiramente, 

parece-nos pouco provável que estas empresas tivessem todas as condições mínimas 

instaladas, o que as tornava dependentes da A.H.A., nomeadamente para determinados 

trabalhos que encontramos identificados no Livro de Vendas n.º 3 da A.H.A., como: 

tratamento dos aços (temperar, revenir, cortar e cromar), de acabamentos (rectificação, 

gravação), de normalização ou ainda de determinados componentes dos moldes 

(estruturas, extractores, etc.). 

Pela análise do referido Livro de Vendas n.º 3 da A.H.A., encontramos referência 

à grande maioria das novas empresas criadas: a Eng. Calazans Duarte, a Edilásio 

Carreira da Silva, a Ruivaco & Cardeiras, Lda., a Somema, a Paour & Aquino, a 

Emídio Maria da Silva, a Lismoldes, a Sousa & Sousa, a Pinhos & Ribeiro, a 

Socimoldes, a José dos Santos Ruivo, a Somoplaste, a Aires F.G.Valinha e a Mecima. 

Estas referências não são esporádicas, mas bastante comuns. Normalmente, o nome 

destas empresas aparece referido mais do que uma vez em todos os meses, 

fundamentalmente nos anos de 1962, 1963, 1964 e 1965.  Verifica-se igualmente um 

enorme crescimento ao longo destes anos do número de trabalhos solicitados, por parte 

das novas empresas, à A.H.A. Em 1962, foram solicitados no total 54, em 1963, 74 

trabalhos, no ano de  1964, 83 e, em 1965, 110 trabalhos.              

É curioso verificar que este aumento de trabalhos solicitados à A.H.A. coincide 

com o início do fabrico dos primeiros moldes para exportação por parte de algumas 

destas empresas, os quais eram muito mais complexos e exigentes ao nível da qualidade 

final. De facto, e apenas para citar alguns exemplos, a empresa Eng. Calazans Duarte 

exportou o seu primeiro molde em 1961, para os EUA, a Pinhos & Ribeiro foi em 1964, 

para Inglaterra e a Edilásio Carreira da Silva em 1963, também para os Estados Unidos 

da América.  

                                                 
137 “Simoldes Aços, Lda – Empresa do trimestre”, O Molde, Ano 2, n.º 6, Dezembro de 1989, p.19. 
138 “Pinhos & Ribeiro, Lda – Empresa do Trimestre”, O Molde, Ano 2, n.º4, Junho de 1990, p. 47. 
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A grande maioria destas novas empresas começava desde logo a produzir 

moldes para exportação, o que representava por si só mais uma dificuldade, resultante 

do facto de a grande maioria destes novos empresários serem oriundos da produção, o 

que implicava terem «uma fraca sensibilidade para a actividade comercial, ficando na 

dependência de agentes comerciais que, sendo exteriores à empresa, degradavam as 

margens da empresa e retiravam-lhe o poder negocial. A sua lógica de funcionamento 

era a exploração de vantagens comparativas através da minimização dos custos, como 

de um modo geral, a restante indústria de exportação»139.  

As vantagens negociais para estes agentes seriam de tal ordem que, em muitos 

casos, estes acabavam por financiar as empresas para adquirirem novos equipamentos. 

Podemos citar, a este propósito, o exemplo da Somoplaste, para a qual o  Sr. Tony 

Jongenelen «chegou a comprar máquinas que depois eram amortizadas com a venda de 

moldes»140. 

Perante este nascimento de várias empresas que começavam desde logo a 

exportar moldes, não nos parece estranho que, no ano de 1965, a A.H.A. representasse 

apenas 15,8% das exportações de moldes para plásticos portugueses. 

A dependência da A.H.A. por parte destas novas empresas foi-se atenuando nos 

anos seguintes, resultado de um maior desafogo financeiro, que lhes permitiu 

equiparem-se com modernos equipamentos. Aliás, algumas destas novas empresas já, 

em 1965, mostravam características não de pequenas oficinas compostas apenas pelos 

seus sócios e por dois ou três aprendizes, mas de grandes empresas, como é o caso da 

Emídio Maria da Silva (Emimold) que, nesse ano, já contaria com cerca de 190 

funcionários e da Edilásio Carreira da Silva, com cerca de 85 e que já se faziam 

representar em importantes certames no estrangeiro, como a Feira – Exposição do Rio 

de Janeiro  de 1965141. 

 

 

 

                                                 
139 Jorge Sales Gomes, Op.cit., p. 22. 
140 Somoplaste – Sociedade Metalurgica de Moldes Plásticos, Lda – empresa do trimestre», O Molde, 
Ano 2, n.º 5, Setembro de 1999, p.47. 
141 “Da Marinha Grande ao Rio de Janeiro – A indústria metalúrgica da Marinha Grande representada no 
novo mundo”, Jornal da Marinha Grande, 01/06/1965. 
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Imagem 22 – Vista exterior do edifício da Edilásio Carreira da Silva (década de 60)142 

 

 

 

 
Imagem 23 – Vista do interior da Edilásio Carreira da Silva (década de 60)143 

 

                                                 
142 Arquivo Fotográfico da Edilásio Carreira da Silva. 
143 Idem. 



 71

Com o crescimento destas novas empresas, também estas passam a perder, com 

bastante regularidade, alguns dos seus melhores técnicos, que decidiam sair para 

concretizarem os seus próprios projectos empresariais. Esta proliferação de iniciativas 

empresariais, que inicialmente teria até sido fomentada pelo próprio Aníbal H. 

Abrantes, começava, no entanto, a tornar-se surpreendente, pois eram «equipamentos 

que ficavam sem o operador qualificado, sectores sem operários, investimentos 

comprometidos, entregas atrasadas, clientes preocupados»144. 

 Ciente deste problema e de outros que afectavam as restantes empresas, 

entretanto criadas, Aníbal H. Abrantes convida, em 1968, os responsáveis por seis 

empresas para debaterem este e outros problemas que entretanto começavam a ameaçar 

a Indústria de Moldes para Plásticos Portuguesa. As empresas convidadas foram: a 

Edilásio Carreira da Silva, a Emídio Maria da Silva, a Eng. Calazans Duarte, a Ina – 

Indústria Nacional de Plásticos (não era produtora de moldes mas de plásticos), a 

Irmãos Cardeira e a Somema. «Um dos primeiros temas da reunião era, precisamente, 

para discutir quais os nomes de outras empresas a convidar para o grupo que se 

pretendia representativo para a criação de uma “Associação de defesa dos seus 

interesses comuns”»145.   

Foi então decidido convidar mais algumas empresas, até que a 10 de Fevereiro 

de 1969, data da sua primeira Assembleia Geral, é fundada a Cefamol - Centro de 

Fabricantes de Moldes, composta inicialmente por 17 empresas, às quais se juntaram 

mais 3, ainda no ano de 1969146 (ver anexo 7). Assim, no ano de 1969 era constituída 

uma organização que visava a defesa dos interesses comuns de um conjunto de 

empresas de moldes. Podemos então concluir que a constituição desta associação 

industrial é também prova do surgimento de uma consciência colectiva de sector 

industrial: o de moldes para plásticos. 

Porém, nem mesmo a constituição da Cefamol conseguiu pôr fim à constante 

purga de operários a que estas empresas estavam sujeitas, já que a procura de moldes 

continuava a crescer, fazendo com que a vontade de arriscar em ser empresário 

continuasse a ser profundamente atractiva. Assim, nos anos seguintes vamos continuar a 

assistir ao nascimento de inúmeras novas empresas, que acabavam, em muitos casos, 

por mais tarde também se associar à Cefamol. 
                                                 
144 Vítor Hugo Beltrão, “Subsídios para a História da Cefamol”, O Molde, Ano 14, n.º 50, Setembro de 
2001, p.73.   
145  Ibidem. 
146  Ibidem..   
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Assim, e para além das já referidas, surgiram ainda nos finais da década de 60: a 

Tecmolde (1968), a Alves & Pinho /Marimoldes (1968), a AFA (1969), a Mold-Tech 

(1969), a Geco (1969) e a A. Domingues & Pinheiro (1969). Na década de 70, o 

crescimento mantém-se, sendo fundadas as empresas: a Domingues & Silva (1970), a 

Lopes & Querido (1970), a Tomoldes (1971), a Famopla (1971), a Tecnimoplás (1971), 

a Fano (1971), a Manuel E. Miranda (1973), a Intermolde (1973), a A Rigorosa (1973), 

a Iberomoldes (1975), a  Carfi (1975), a Ibel (1975),  a Celectro (1977), a  Metavil 

(1977),  a Cemafre (1977), a Iberonorma (1977), a Crismolde (1977), a  Palmolde 

(1978),  a Planimolde (1978), a Portumolde (1978), a Aires & Santos (1978) e a 

Somoltec (1979)147 (ver anexo 20).    

Apesar do elevado número de novas empresas dedicadas ao fabrico de moldes, 

isso não significa que todas tenham alcançado sucesso, pois algumas delas houve que 

não singraram, acabando por fechar as suas portas.  

Uma outra questão curiosa prende-se com o facto de algumas destas várias 

novas empresas terem sido criadas não com o objectivo de fabricar moldes, mas com o 

intuito de se dedicarem a apoiar as existentes, especializando-se numa determinada fase 

do processo, como é o caso da comercialização ( Tecmolde e a Iberomoldes), da 

texturização (Mold-Tech), dos acessórios normalizados (Fano- Fábrica de Acessórios 

Normalizados para Moldes e Máquinas, Lda e a Iberonorma), entre outras. Este tipo de 

empresas, especializadas numa das fases do processo produtivo, irá ter um grande 

crescimento nos finais da década de 80 e ao longo da década de 90.  

Apesar dos primeiros anos da Cefamol terem sido algo complicados, resultado 

de um conjunto de dificuldades, nomeadamente no que diz respeito à aprovação dos 

seus Estatutos, esta foi crescendo e ganhando prestígio junto dos poderes centrais. 

Conseguiu, desta forma, garantir apoios, que de uma forma isolada seriam muito 

difíceis de alcançar. Estes apoios começaram a tornar-se visíveis aquando da crise do 

petróleo de 1973, que afectou em muito a indústria de plásticos e acabou por se fazer 

sentir na Indústria de Moldes Portuguesa, ainda mais pelo facto deste sector ser 

profundamente dependente de apenas dois ou três mercados. «Foi justamente para 

superar tal situação que a partir daquela data a indústria passa a desenvolver, com a 
                                                 
147 Todas as novas empresas que temos vindo a enumerar são aqui apontadas resultado não de uma 
investigação exaustiva junto dos arquivos dos notários ou dos Diários da República, mas sim a partir do 
Directório de Associados da Cefamol e das Escrituras de Constituição publicadas nos jornais locais. 
Logo, é natural que não estejamos a fazer referência a algumas empresas surgidas nas décadas de 60 e 70, 
se bem que acreditamos que, se assim for, tratar-se-á de um número extremamente reduzido. O mesmo se 
passa em relação às empresas de outras regiões do país, nomeadamente de Oliveira de Azeméis.  
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mais directa participação do FFE (Fundo de Fomento à Exportação), todo um conjunto 

de acções promocionais visando maior diversificação (missões, feiras, exposições, 

colóquios e conferências técnicas)»148. 

De facto, a Cefamol passa a contar com o apoio do FFE, actual ICEP – Instituto 

do Comércio Externo de Portugal, que irá revelar-se fundamental na abertura de novos 

mercados, nomeadamente os do Leste da Europa, à Indústria Moldes Nacional, através 

da promoção da participação das empresas em feiras internacionais e em missões 

empresariais. Nos anos seguintes, torna-se comum a saída de notícias na imprensa local, 

a darem conta deste trabalho de promoção e prospecção comercial, das quais 

apresentaremos alguns títulos como exemplo: “Indústria de Moldes – Cooperação com a 

Polónia”149; “Duas Empresas Marinhenses fazem contactos na Checoslováquia”150, “K-

79 Feira de Plásticos e Borracha – 4 firmas marinhenses estiveram presentes”151. 

 

 
Imagem 24 – Participação da A.H.A. numa feira internacional na década de 70152 

 
                                                 
148 Exportar, n.º17, Novembro de 1984, p. 23.  
149 Jornal da Marinha Grande, de 22/06/1978. 
150 Idem, de 12/10/1978. 
151 Idem, de 01/11/1979. 
152 Arquivo Fotográfico da A.H.A. 
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Resultado de todo este trabalho virado para a exportação, a Indústria de Moldes 

Portuguesa acaba por receber o reconhecimento internacional, nomeadamente a empresa 

A.H.A., pioneira nacional no fabrico de moldes para plásticos, que irá receber em 1978 o 

prémio Mércúrio de Ouro, que «distingue as empresas que dão uma contribuição 

significativa para o desenvolvimento e cooperação internacionais. A cerimónia teve 

lugar na cidade do México, no dia 21 de Novembro, na presença de representantes do 

governo mexicano»153 (ver anexo 15). 

Em 1978 a A.H.A. continuava a ser grande uma referência da Indústria de 

Moldes Portuguesa, contando com cerca de 320 pessoas «a maioria das quais altamente 

qualificadas. Virada para o mercado externo ao qual dedica 90% da sua produção, as 

suas exportações representam cerca de 20% da exportação portuguesa de moldes para 

matérias plásticas (445 mil contos em 1977)»154. 

Ao longo da década de 70, as exportações vão continuar e o principal mercado 

continuará a ser os Estados Unidos da América, apesar de se verificar uma maior 

abertura a novos mercados.  

Finalizada a década de 70, passados cerca de 35 anos depois da fundação da 

A.H.A. e pouco mais de 20 anos após se ter exportado o primeiro molde, a Indústria de 

Moldes Portuguesa era já um sector consolidado e profundamente respeitado, quer no 

país, quer no estrangeiro, principalmente pela sua capacidade exportadora, pelos seus 

técnicos altamente qualificados e pelas tecnologias de ponta a que recorria. Qualidades 

algo peculiares, tendo em conta o panorama industrial português.  

Todavia, estes predicados que já caracterizavam o sector de moldes nos anos 70, 

viriam, nas décadas seguintes, a ser ainda mais ampliados, como iremos comprovar no 

capítulo seguinte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
153 Jornal da Marinha Grande, 14/12/1978.  
154 Ibidem. 
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2.6 – Do início dos anos 80 aos nossos dias 

 

Podem ser apontadas muitas justificações para o sucesso da Indústria de Moldes 

para plásticos em Portugal, entre as quais: a felicidade de se ter tido, desde muito cedo, 

contacto com agentes que nos abriram mercados como o dos Estados Unidos da 

América; o espírito empreendedor do Sr. Aníbal H. Abrantes, que sempre apostou em 

adquirir para a sua empresa as mais recentes novidades tecnológicas para o fabrico de 

moldes; a mão-de-obra barata, que tornava o preço dos moldes portugueses muito 

competitivo e o espírito aventureiro de jovens técnicos que arriscaram tudo para ter a 

sua própria empresa. No entanto, e apesar de concordarmos com todas estas 

justificações e com outras que poderíamos ainda acrescentar, parece-nos que elas só se 

tornaram possíveis devido a uma outra que ultrapassa em muito a dimensão geográfica 

de Portugal. Estamos a referir-nos ao constante aumento de produtos feitos a partir de 

matérias plásticas a nível mundial.  

A história da Humanidade tem sido marcada pela importância que os materiais 

têm tido na melhoria das condições de vida das pessoas. A descoberta e a capacidade de 

trabalhar os mais diversos materiais marcou e motivou profundas alterações no seu 

quotidiano. Foram tão importantes que hoje datamos cronologicamente determinados 

períodos  da evolução Humana baseando-nos em materiais: a Idade da Pedra, a Idade do 

Bronze ou a Idade do Ferro. 

Assim, parece-nos, sem dúvida, que a época em que vivemos nas últimas 

décadas pode ser considerada a Idade dos Plásticos.  Esta expressão não é nossa, aliás a 

vulgaridade com que começa a ser utilizada já torna difícil a atribuição da sua autoria a 

quem quer que seja.  

De facto, principalmente desde o fim da Segunda Guerra Mundial, temos vindo 

a assistir a uma constante vulgarização dos mais diversos tipos de produtos feitos em 

matérias plásticas, a tal ponto que actualmente é difícil imaginar a nosso dia-a-dia sem 

esta matéria-prima, tal é a sua presença em tudo, ou quase tudo, o que nos rodeia.  

E, como para produzir peças plásticas é, na maioria dos casos, necessário 

recorrer a moldes, é normal que a respectiva indústria tenha proliferado. Cenário que 

não se verificou apenas no nosso país, mas também um pouco por toda a Europa, 

principalmente a Ocidental, e pela América do Norte. A grande diferença da Indústria 

de Moldes Portuguesa em relação à de outros países como a Inglaterra, a Alemanha, a 
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França, os EUA, a Espanha, entre outros, é que eles tinham e têm uma forte indústria 

nacional de plásticos, o que os levou, desde sempre, a produzir para o mercado nacional. 

Portugal, apesar de ter alguma importância ao nível da indústria de plásticos, não tem, 

nem nunca teve um número razoável de grandes empresas que vendessem para todo o 

mundo, o que levou Portugal a ter necessidade de se virar, desde muito cedo, para o 

mercado externo. 

Seja como for, o que é um facto é que desde a fundação da A.H.A. até aos finais 

da década de 70, como temos vindo a constatar, a Indústria Portuguesa de Moldes para 

Plástico não mais deixou de crescer. Porém, o grande boom ainda estava para acontecer, 

já que é nas décadas de 80 e de 90 que vamos assistir ao período de maior crescimento 

do sector. Este desenvolvimento não será difícil de compreender se partirmos do 

princípio de que o sucesso da Indústria de Moldes está directamente relacionado com o 

sucesso da Indústria de Plásticos. 

Assim, se recuarmos um pouco no tempo, até finais da década de 70, inícios da 

de 80, podemos facilmente constatar que os plásticos já faziam parte integrante das 

nossas vidas, mas não tinham a preponderância que têm hoje. Para tal, basta que nos 

lembremos, por exemplo, dos automóveis. Em 1980, os carros tinham pára-choques de 

metal, os retrovisores eram de metal, os tabliers eram maioritariamente de metal (em 

algumas partes, o metal era forrado a pele, incorporando, por vezes, também madeira), 

as pegas das portas eram de metal, os tampões das jantes eram de metal, as caixas do 

filtro de óleo eram de metal, entre outras peças que faziam parte dos automóveis. 

Actualmente, todas essas peças são feitas em plástico e às quais se juntam muitas mais. 

Na década de 80 vai assistir-se, assim, a uma massificação generalizada do 

plástico, acentuando a tendência verificada nas duas décadas anteriores. Também as 

novas investigações na área dos polímeros, que darão origem a novos materiais, com 

outras propriedades, irão facilitar esta propagação.   

Tendo em conta as nossas leituras e investigações efectuadas à volta desta 

temática, somos levados a acreditar que, resultado das enormes potencialidades do 

plástico, chegou-se a crer que este material poderia substituir qualquer outro. Um dos 

exemplos, que nos fez começar a acreditar nesta teoria, foi o caso de uma bicicleta que 

tivemos a oportunidade de observar na A.H.A. Trata-se de uma bicicleta, feita 

completamente em plástico, para a qual terão sido encomendados os vários moldes 

necessários às diferentes peças que a constituíam (imagem 25). Tudo isto se passou nos 

primeiros anos da década de 80 e a encomenda terá partido de um cliente sueco. O 
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sucesso comercial do produto parece não ter sido o melhor, o que, de alguma forma, e 

juntamente com muitos outros exemplos deste tipo que certamente existiram, veio 

acalmar um pouco os ânimos em relação às capacidades do plástico. Isto não significa 

que a bicicleta não funcionasse, até pelo contrário, mas certamente concluiu-se que o 

plástico não era o melhor material para aquele tipo de produto. 

 

 
Imagem 25 – Bicicleta em plástico dos inícios dos anos 80 (foto: Nuno Gomes)155 

 

Contudo, este esmorecimento terá sido apenas temporário, pois quantos produtos 

surgem todos os dias em plástico e que, até há poucos anos atrás, pensaríamos 

impensáveis de ser produzidos neste material? Muitos deles já estão de tal forma 

integrados no nosso quotidiano que dificilmente nos lembramos da sua não existência 

neste material. Um bom exemplo é o das garrafas de água, que resultam do 

desenvolvimento de um novo plástico, o PET156, que permite o armazenamento da água 

sem afectar as suas propriedades. 

                                                 
155 Moldoteca da A.H.A. (local onde estão armazenadas exemplares de peças dos diferentes moldes, 
fabricados ao longo dos anos na A.H.A) 
156 PET significa Politereftalato de etileno.  
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Perante todo este desenvolvimento ocorrido na Indústria de Plásticos a partir da 

década de 80, como é que a Indústria Portuguesa de Moldes para Plásticos terá reagido? 

De facto, e como já tivemos oportunidade de referir, é neste período que vai verificar-se 

o grande desenvolvimento do sector em Portugal, com o nascimento de inúmeras 

empresas e com uma constante actualização tecnológica, sem a qual seria impossível 

sobreviver.  

Porém, a história da Indústria de Moldes, no início da década de 80, começa 

curiosamente não com uma postura notoriamente virada para o futuro promissor e 

extremamente exigente que se previa avizinhar, mas, pelo contrário, virada para o 

passado, pelo menos aparentemente. Referimo-nos, assim, a uma homenagem que o 

sector fez ao Sr. Aníbal H. Abrantes em 1981, organizando-se para tal um conjunto de 

actividades sob o nome de 1.ª Semana da Indústria de Moldes.  

A ideia desta iniciativa terá surgido no seio da ATIM – Associação dos Técnicos 

de Moldes, uma associação que nunca chegou a formalizar-se, mas que, numa das suas 

reuniões preliminares, irá dar «origem à Comissão Executiva Provisória de homenagem 

a Aníbal H. Abrantes e realização da 1.ª Semana da Indústria de Moldes»157. Esta 

iniciativa, que terá começado por pretender ser apenas uma homenagem ao pioneiro do 

sector, acabou por ir crescendo à medida que se iam repetindo as reuniões de 

preparação. Desta forma, na 1.ª Semana da Indústria de Moldes, que se realizou de 25 

de Abril a 2 de Maio de 1981, para além da já referida homenagem a Aníbal 

H.Abrantes, efectuou-se uma exposição Histórico-Educativa da Indústria de Moldes e 

Plásticos, «visitada por mais de 8.000 pessoas»158, de entre as quais se contam inúmeras 

figuras importantes da  vida política e económica nacional. 

Pode ainda referir-se a realização de algumas palestras, onde se focaram os 

seguintes temas: “O ensino profissional e a sua importância no futuro da Indústria”; O 

apoio da banca real e com juros bonificados, como factor indispensável no saneamento 

financeiro da indústria” e “A necessidade de modificação dos regulamentos 

alfandegários, a fim de permitir uma maior agressividade na competição internacional”. 

Para além destas realizou-se também um colóquio, subordinado ao tema “Motivação 

para a Qualidade”. 

                                                 
157 Vítor Hugo Beltrão, “1.ª Semana de Moldes – Para que o futuro os não esqueça”,  O Molde, Ano 13, 
n.º 46, Novembro de 2000, p.12. 
158 Idem, p. 13.  



 79

Não resistimos a apresentar o título destes temas, pelo simples facto de 

procurarmos mostrar que, apesar desta 1.ª Semana da Indústria de Moldes ter sido 

pensada inicialmente com intuitos comemorativos e até saudosistas, acabou por ser 

extremamente progressista como se pode comprovar pelos temas analisados.  

Este evento acabará ainda por se mostrar profundamente determinante para o 

futuro do sector em outros domínios e terá sido uma verdadeira «pedrada no charco e 

catapultou a indústria de moldes para além da Marinha Grande, de Norte a Sul do 

País»159.     

Contudo, esta “Semana” teve também a capacidade de conseguir juntar as 

indústrias de moldes da Marinha Grande e de Oliveira de Azeméis num mesmo local, 

promovendo assim entre todas a troca de ideias. Dessas discussões certamente se terá 

chegado à conclusão de que muitos dos problemas e necessidades de cada uma eram 

comuns a todas. Salientavam-se as seguintes: a falta de formação técnica, os receios da 

entrada de Portugal na CEE, as dificuldades alfandegárias para a exportação, a 

necessidade de constituir um organismo representativo do sector e a realização de uma 

Feira Internacional de Moldes160. 

 

 
Imagem 26 – Medalha em plástico comemorativa da 1.ª Semana da Indústria de Moldes 

  

                                                 
159 Vítor Hugo Beltrão, “1.ª Semana de Moldes – Para que o futuro os não esqueça”, O Molde, Ano 13, n.º 
46, Novembro de 2000, p.12. 
160 Estas são alguns dos problemas identificados por alguns industriais e técnicos do sector dos moldes 
aquando da realização da 1.ª Semana da Indústria de Moldes., “1,ª Semana da Indústria de Moldes”, 
Caderno Especial do Correio de Azeméis, 10/05/1981.  
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Na sequência desta identificação de problemas e necessidades comuns, o sector, 

após este evento, voltou a reunir-se com grande regularidade, mostrando uma dinâmica 

impressionante. Pela análise da imprensa local, é de facto espantoso o número de 

Congressos e Jornadas Técnicas que irão realizar-se nos anos seguintes. Desses vários 

eventos realizados após a 1ª Semana da Indústria de Moldes, o mais significativo foi o I 

Congresso da Indústria de Moldes, efectuado em 1983, e que, ao longo de três dias, 

permitiu fazer uma abordagem profunda do sector e das suas necessidades e 

potencialidades. Mas, para além disso, é de referir que uma das mais importantes 

recomendações do Congresso foi a necessidade de constituir «uma Associação actuante 

e dinâmica que represente os diversos sectores da indústria com a finalidade, entre 

outras, de responder às necessidades de informação culturais e formativas do sector»161. 

De facto, apesar do sector já contar com a existência da Cefamol – Centro de 

Fabricantes de Moldes desde 1969, esta, como o próprio nome indica, estava mais 

vocacionada para a defesa dos interesses patronais do que para resolver os problemas-

chave do sector. Porém, e como se tratava de um organismo já existente, a opção passou 

pela sua manutenção, mas procedendo-se à alteração dos seus estatutos. Assim, após a 

aprovação dos novos Estatutos, publicados em Diário da República, II Série, de 27 de 

Março de 1984, a Cefamol – Centro de Fabricantes de Moldes passa a designar-se 

Cefamol – Associação Nacional da Indústria de Moldes. De acordo com um dos seus 

dirigentes da época, sr. Fernando Pedro, deixa então de ser uma  «associação patronal, 

para resolução de conflitos laborais, mas sim uma associação de todos quantos estão 

ligados ao fabrico e comercialização de moldes, incluindo os próprios trabalhadores»162.  

Passa a ser, então, uma «associação técnica e científica, sem fins lucrativos, visando o 

desenvolvimento da indústria de moldes e simultaneamente pretendendo ser a entidade 

credenciada para junto do Governo e organismos oficiais ser porta-voz do sector»163.   

Fundada a nova Cefamol, os novos estatutos vão ser cumpridos, pois desde essa 

data não mais pararam de se realizar eventos, a saber: II Congresso da Indústria de 

Moldes, em 1985, ao qual se seguirão o III, em 1988, o IV em 1992, o V, em 1996, o VI, 

em 2000 o VII, em 2003 e em Novembro de 2005 realizou-se o VIII Congresso da 

Indústria de Moldes.  

                                                 
161 “I Congresso da Indústria de Moldes”,  Caderno Especial do Correio de Azeméis, de 30/03/1983. 
162 “Finalmente, Indústria de Moldes cria Associação Nacional”, Correio de Azeméis, 09/05/1984.  
163  Ibidem. 
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Todos eles foram organizados pela Cefamol e aos quais se deve juntar um sem 

número de colóquios, palestras, jantares de reflexão, encontros técnicos, entre outros 

eventos, realizados ao longo dos últimos 20 anos, tendo-se procurado debater os 

principais problemas do sector.  

De facto, estes encontros, nomeadamente os Congressos, foram fundamentais 

para o desenvolvimento concertado do sector, o que contribuiu para que se fossem 

ultrapassando as diversas dificuldades e desafios que foram surgindo. Um bom exemplo 

do papel dos Congressos para o desenvolvimento do sector é a introdução da 

informática no fabrico e projecto de moldes no início dos anos 80 do séc.XX. Nessa 

época, em que a produtividade começava cada vez mais a exigir a exploração intensiva 

dos meios de produção, tornava-se urgente recorrer a alternativas viáveis e eficazes. 

Logo, a introdução deste tipo de tecnologia foi determinante para a sobrevivência do 

sector.  

A este propósito, Henrique Neto (reconhecido industrial ligado ao sector), em 

1985, aquando da realização do II Congresso da Indústria de Moldes e baseando-se 

num artigo do mês de Fevereiro de 1984, da revista Modern Plastics, alertava para a 

rápida necessidade das empresas se modernizarem, introduzindo no seu seio os sistemas 

CAD/CAM. Esta comunicação de Henrique Neto, proferida no referido congresso, é 

hoje uma importante fonte histórica, que nos ajuda a compreender esses primeiros anos 

da década de 80 e a esclarecer algumas das dúvidas que assolavam os nossos 

empresários menos informados. Como tal, achamos que será de toda a importância a 

transcrição dessa citação da Modern Plastics, nas próximas linhas:  

«Os fabricantes de moldes que queiram ser verdadeiramente competitivos nos 

mercados actuais, em rápida mutação, talvez tenham de em breve voltar-se para as 

técnicas de CAD/CAM. A razão é que um número crescente de grandes compradores de 

moldes, incluindo muitas das indústrias de material eléctrico e automóveis, estão já a 

usar CAD para desenhar os seus produtos de plástico. Como resultado, desenhos em 

papel têm uma forte possibilidade de se tornarem obsoletos como métodos de transmitir 

informações aos fabricantes de moldes. Igualmente, fitas de papel perfuradas como 

forma de transmitir instruções às máquinas ferramentas talvez fiquem desactualizadas 

em breve. Muita desta informação sob a forma de desenho está já a ser gerada e 

transmitida do desenhador do produto ao projectista do molde e ao operador da 

máquina, usando meios electrónicos. É altamente provável que, num futuro não 

distante, toda a informação seja fixada e enviada electronicamente. Consequentemente, 
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fabricantes de moldes, sem a capacidade de receber e processar informação na sua 

forma electrónica, podem ficar incapacitados de orçamentar alguns moldes porque não 

podem transferir a informação, de e para o cliente. Não é já uma questão de saber se os 

fabricantes de moldes podem instalar um sistema de CAD/CAM, mas se eles se podem 

permitir não o fazer»164.  

Ao lermos este texto, parece-nos claro que Henrique Neto teria duas grandes 

dúvidas/receios: por um lado, qual seria o futuro da Indústria de Moldes se esta não se 

modernizasse urgentemente com os sistemas de CAD/CAM e, por outro lado, qual seria 

a reacção dos empresários portugueses perante este desafio de modernidade. Agora, 

passadas mais de duas décadas, podemos constatar que, felizmente, esses receios se 

mostraram injustificados, uma vez que o CAD/CAM acabou por ter uma integração 

relativamente fácil junto das nossas empresas de moldes.  

Para além dos textos publicados no âmbito dos diversos Congressos, existem 

outras fontes históricas muito interessantes para se conhecer os problemas que 

afectaram o sector nestes últimos vinte anos. Referimo-nos às várias medalhas 

comemorativas, elaboradas no âmbito dos Congressos (à excepção do VII), que, por si 

só, nos permitem identificar as principais preocupações do sector na época da sua 

realização (ver anexo 16). 

O contributo da Cefamol para a formação e informação técnica do sector não se 

ficou por aqui, uma vez que em 1988 irá lançar a ainda hoje prestigiada revista técnica 

O Molde que, nestes últimos anos, tem sido um importante veículo na disponibilização 

dos mais diversos conhecimentos técnicos junto do sector e não só. Com efeito, desde 

há anos que esta revista é publicada em português e em inglês, podendo assim ser lida 

pelos 4 cantos do mundo (ver anexo 17). 

Todavia, o principal contributo que a Cefamol iria dar para o desenvolvimento 

tecnológico do sector ainda estava para acontecer, ou seja, a criação de um centro que o 

apoiasse tecnologicamente. Esta era uma ambição antiga, mas que, pelos custos que 

envolveria, não se tornava fácil de realizar. Porém, em 1988, no III Congresso da 

Indústria de Moldes, o Ministro da Indústria da altura, o Eng. Mira Amaral, no  discurso 

que proferiu na abertura do Congresso, fez acreditar que se tratava de uma ambição com 

sentido e com “pernas para andar”. 

                                                 
164 Henrique Neto, “CAD/CAM e a indústria de moldes”, II Congresso da Indústria de Moldes, Marinha 
Grande, Cefamol, 1987, p.245. 
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Aproveitamos então para reproduzir uma frase do Eng. Mira Amaral que 

certamente ficará para a História da Indústria de Moldes: «Gostaria de vos dizer que, no 

âmbito do PEDIP, esta indústria vai ser apoiada desde já, no âmbito das infra-estruturas 

tecnológicas através da implementação do Centro Tecnológico da Indústria de 

Moldes»165.  

A partir desse momento, a Cefamol desenvolveu um ante-projecto para a 

constituição do Centro onde, entre outros aspectos, defendia que a Indústria de Moldes 

«no [...] estado actual do seu desenvolvimento, os muitos e difíceis desafios que se lhe 

deparam, poderão ser melhor analisados, estudados e resolvidos a nível sectorial, 

através de um Centro Tecnológico, que resulte na cooperação de todas as empresas 

interessadas, de forma a minimizar-se os custos de investimentos necessários, os quais 

serão na sua maioria dos casos incompatíveis, com a dimensão média das unidades 

económicas existentes neste sector»166. 

Nos anos seguintes vão ser dados todos os passos necessários à constituição do 

Centro Tecnológico, até que, a 15 de Janeiro de 1991, é formalmente criado o Centimfe  

- Centro Tecnológico da Indústria de Moldes e Ferramentas Especiais167, através da 

realização da primeira Assembleia Constituinte. No dia 2 de Agosto de 1991, são 

publicados, no Diário da República os seus Estatutos, onde se pode ler, no Artigo 3.º - 

“Objecto e Objectivos”, o seguinte:  

«O Centimfe visa o desenvolvimento técnico e tecnológico das indústrias nacionais de 

moldes e ferramentas especiais, para o que deverá, nomeadamente:  

a) Apoiar técnica e tecnologicamente as empresas do sector ou de sectores afins ou 

complementares; 

b) Realizar e promover investigação aplicada e desenvolvimento experimental que 

possam contribuir para a solução dos problemas da indústria; 

c) Promover a melhoria da qualidade, actuando sobre os factores que a 

condicionam, tais como os sistemas de gestão da qualidade das empresas, a 

normalização, metrologia e a certificação; 

d) Apoiar e promover a formação técnica e tecnológica especializada do pessoal 

das empresas; 
                                                 
165 “Discurso do Sr. Eng. Mira Amaral, Ministro da Economia”, III Congresso da Indústria de Moldes, 
Marinha Grande, Cefamol,  1989, p.21. 
166 “Em defesa do Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, Cunhos e Cortantes”, O Molde, n.º2, 
Dezembro de 1988, p.3. 
167 A partir de 1997 passa a designar-se Centimfe – Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, 
Ferramentas Especiais e Plásticos. 
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e) Recolher, tratar e divulgar informação técnica e tecnológica»168. 

Em 1992, o Centimfe começa a funcionar ainda em instalações provisórias, onde 

irá manter-se até à inauguração das novas instalações, em 12 de Novembro de 1993. 

 
 

 

 

 

 

Imagem 27 – Vista do exterior do edifício do Centimfe169 

 

Paralelamente a toda esta dinâmica, trazida pela Cefamol ao sector ao longo da 

década de 80, este irá ter um crescimento do número de empresas verdadeiramente 

impressionante, nomeadamente nos últimos anos daquela década. Apenas como 

exemplo podemos referir que «em 1989 surgiram na Marinha Grande cerca de 40 novas 

empresas»170(ver anexo 20). Este crescimento será acompanhado pelo aumento do 

volume de exportações. A principal diferença verificada será a diminuição das 

exportações para os EUA, nomeadamente após a adesão, em 1986, à CEE (Comunidade 

Económica Europeia, actual União Europeia). 
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Gráfico 8 – Fundação de Empresas de Moldes por década em Portugal 
 

 
                                                 
168 Diário da República, III Série, n.º 176, de 02/08/1991.  
169 Arquivo Fotográfico do Centimfe. 
170 «Em meados de 1988 contavam-se em cerca de 220 as empresas instaladas, que ocupavam 6230 
trabalhadores. Em meados de 89 esse número subiu para 260 (+18%)» (Jornal da Marinha Grande, 
14/02/1991). 
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Gráfico 9 – Exportações de Moldes entre 1980 e 1989 (em milhares de escudos)171 
 

Facto curioso é que, enquanto se verificava todo este desenvolvimento, que 

temos vindo a relatar acerca da Indústria de Moldes acontecia na Marinha Grande, nesta 

mesma localidade, a Indústria de Vidro vivia uma das suas piores crises. Todos os dias 

eram noticiadas ameaças de encerramentos de unidades fabris vidreiras, salários em 

atraso, manifestações operárias, entre outros problemas. Este aspecto torna-se 

extremamente interessante de analisar, nomeadamente aquando da consulta aos vários 

periódicos locais ao longo da década de 80. É que, num mesmo jornal, tanto se 

enaltecem os feitos e as atitudes empreendedoras da Indústria de Moldes como, na 

página seguinte (ou na maioria das vezes, na primeira página) se descreve uma outra 

situação de “agonia” industrial do sector vidreiro. E tudo isto numa pequena cidade, 

como a Marinha Grande. 
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Gráfico 10  - Evolução das exportações em 1980, 1986 e 1989  para os principais países clientes172 

                                                 
171 Fonte ICEP/CEFAMOL. 
172 Ibidem. 
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Gráfico 11 – Evolução da produção/exportação entre 1990 e 2004 (milhões de Euros)173 

 

Indiferente a toda a situação gravosa que se vivia na indústria vidreira, o sector 

dos moldes continuará a crescer na década seguinte e até aos nossos dias, 

nomeadamente no que diz respeito ao valor das exportações, as quais passam a 

representar constantemente valores na ordem dos 90% da produção total. 

Contudo, este mesmo crescimento não se verificará ao nível da fundação de 

empresas, notando-se, sob este ponto de vista, um claro abrandamento (ver anexo 20). 

As principiais alterações irão verificar-se nos principais mercados, passando os dos 

EUA a ser notoriamente ultrapassado pelos dos países da União Europeia, e no tipo de 

Indústria cliente, passando o sector automóvel a ocupar o primeiro lugar. 

A Indústria Portuguesa de Moldes, ao longo de cinquenta anos de existência, 

conseguiu sobreviver a um conjunto de adversidades que se lhe foram deparando, das 

quais podemos destacar: a falta de formação técnica verificada em Portugal; a ausência 

de uma indústria de plásticos nacional forte; a exploração praticada por agentes 

exteriores e a crise petrolífera da década de 70; as rápidas alterações tecnológicas 

resultantes da introdução, ao longo da década de 80, da informática nos processos de 

fabrico e a necessidade constante de procurar novos mercados. Na actualidade, e 

provavelmente mais do que nunca, a Indústria de Moldes vive um período decisivo da 

sua evolução, decorrente da concorrência da Indústria de Moldes de outros países, 

nomeadamente da Europa de Leste e da China, contra os quais Portugal não consegue 

competir em termos de preço. 

                                                 
173 Fonte ICEP/CEFAMOL. 
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Todavia, resultado do nosso conhecimento do sector e da sua evolução histórica, 

parece-nos que a grande maioria das empresas de moldes para plásticos, senão todas, 

irão conseguir ultrapassar mais esta adversidade. 

Agora, que pensamos estar provada a riqueza histórica da Indústria de Moldes 

para Plásticos em Portugal, iríamos dedicar os próximos capítulos à musealização do 

património histórico deste sector.  
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3- Indústria de Moldes para plásticos – contributo para a 

sua musealização 

 

 

3.1 – Museu do Molde – um sonho com alguns anos  
 

A Indústria Portuguesa de Moldes para Plásticos é, como temos vindo a 

constatar, recente no panorama industrial português. Porém, as constantes actualizações 

tecnológicas que foi conhecendo, ao longo dos seus cerca de 60 anos de História, 

contribuíram para que se começasse, desde há alguns anos a esta parte, a considerar a 

importância de preservar o património histórico deste sector.  

O primeiro grande marco histórico, que podemos identificar como o início da 

ideia da constituição de um Museu dedicado à Indústria de Moldes, data de 1981 e trata-

se da já referida 1.ª Semana da Indústria de Moldes. Este evento teve na sua base uma 

homenagem ao pioneiro do sector, Sr. Aníbal H. Abrantes, o que, por si só, revela já a 

existência de um certo sentimento de evolução histórica, contando também com uma 

Exposição Histórico-Educativa. Esta exposição «pretendia explicar a evolução da 

indústria através das máquinas, ferramentas e peças de plástico antigas e conseguiu-se 

ainda expor moldes muito antigos e mesmo máquinas de injecção dos primórdios da 

indústria. Tudo isto com notas explicativas e muitas fotografias»174. 

A realização desta exposição Histórico-Educativa permite-nos comprovar que, já 

nos inícios da década de 80 do século XX, alguns elementos do sector se tinham 

apercebido não só da significativa evolução tecnológica que a Indústria de Moldes tinha 

conhecido em pouco mais de 30 anos, mas também da necessidade urgente de preservar 

                                                 
174 Vítor Hugo Beltrão, “Para que o futuro os não esqueça – 1.ª Semana dos Moldes”, O Molde, Ano 13, 
n.º 46, Novembro de 2000, p. 13. 
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o património dos primeiros anos deste sector. Tal facto originou, então, a discussão da 

pertinência da constituição de um Museu dedicado à Indústria de Moldes. Porém, 

terminada a Exposição, os responsáveis por esta Indústria, que vivia um dos seus 

maiores períodos de crescimento, não terão pensado mais neste assunto, pelo menos nos 

anos mais próximos. Como em muitos exemplos, a vertente económica prevaleceu em 

relação à cultural.  

 

 
Imagem 28  – 1.ª Semana da Indústria de Moldes - 1981175 

 

 
 

Imagem 29  – 1.ª Semana da Indústria de Moldes - 1981176  

                                                 
175 Arquivo Fotográfico da Cefamol. 
176 Ibidem. 



 90

Contudo, e para além da vertente económica, compreende-se que, em 1981, não 

se tenha avançado para a constituição de um Museu do Molde na Marinha Grande pois, 

nesse período, ao contrário do que acontece cada vez mais em nossos dias, a 

sensibilidade em torno do património industrial ainda era bastante reduzida. De facto, 

actualmente, e pensando nos mais diversos sectores industriais, de forma geral, é normal 

que determinada máquina, equipamento ou processo de fabrico com meia dúzia de anos 

seja considerado obsoleto, logo susceptível de ser alvo de um processo de musealização. 

Aliás, até mesmo nos mais diversos equipamentos presentes no nosso dia-a-dia, este 

sentimento também se verifica. Basta pensar na evolução tecnológica e estética dos 

telemóveis, dos computadores pessoais, das televisões, entre outros equipamentos, que 

têm ciclos de vida cada vez mais curtos, o que contribui para que sejam bastante 

comuns as exposições de carácter histórico com este tipo de aparelhos, algo que seria 

muito mais difícil e invulgar de acontecer há uns anos atrás.  

Não se tendo tirado partido desta exposição, perdeu-se uma excelente 

oportunidade para dar início à constituição do Museu do Molde, já que, com o espólio 

apresentado, estava garantida a preservação do património representativo dos primeiros 

anos do sector. Será que hoje, como refere Vítor Hugo Beltrão, «seremos ainda capazes 

de recolher estes “monumentos” e documentos para o Museu da indústria de moldes de 

que se começou então a falar?»177.  

Nos anos imediatos, apesar de tudo, a temática da necessidade de constituir um 

Museu dedicado à Indústria de Moldes volta a ser relembrada. Um exemplo disso é uma 

exposição de carácter histórico, realizada em 1986, aquando da comemoração dos 40 

anos da A.H.A. A este propósito, o Jornal da Marinha Grande entrevistou Henrique 

Neto, um dos fundadores da Iberomoldes, em 1975, empresa que viria a adquirir a 

A.H.A. na década de 80. Assim, segundo este, naquela exposição pretendeu-se «recolher 

e mostrar algumas máquinas, ferramentas, moldes e peças produzidas»178, ao longo dos 

primeiros 40 anos desta empresa. Nesta mesma entrevista, Henrique Neto mostrava 

também alguma preocupação relativamente ao património histórico do sector, ao referir 

que, para além das peças que tinham estado expostas, seria  «possível  reunir  outras e 

                                                 
177 Vítor Hugo Beltrão, “Para que o futuro os não esqueça – 1.ª Semana dos Moldes”, O Molde, Ano 13, 
n.º 46, Novembro de 2000, p. 13. 
178 Jornal da Marinha Grande, 30 /12/1986. 
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encontrar-lhes um espaço apropriado para as guardar. Se não se fizer isso, esse espólio 

acabará por perder-se e dificilmente se poderá pensar num Museu dos Moldes»179. 

Resultado desta preocupação, Henrique Neto referiu, igualmente, que era 

intenção dos responsáveis pela A.H.A. encontrar um espaço nesta empresa «para 

preservar o espólio que retrata a sua evolução, ao longo destes 40 anos»180. Contudo, ao 

que sabemos, a A.H.A. acabou por nunca avançar no sentido da constituição dessa 

colecção pessoal. Apesar disso, os responsáveis por esta empresa tem mostrado, ao 

longo da sua história, bastante sensibilidade relativamente ao seu património, como se 

pode provar pelo património que ainda dispõe e que tivemos a oportunidade de 

investigar e do qual falaremos num próximo capítulo.  

Em 1991, voltamos a encontrar uma nova referência à necessidade da 

constituição de um Museu dedicado à Indústria de Moldes. Desta vez, o alerta é lançado 

por parte do director do Jornal da Marinha Grande, que nos relembra: «a passagem 

acelerada de técnicas, ferramentas e máquinas tradicionais, para tecnologias de 

vanguarda, deveria ter incentivado à salvaguarda das “peças de museu”, que iam 

deixando de ser utilizadas, por ficarem, naturalmente, ultrapassadas. Essa salvaguarda 

permitiria manter viva a “memória cultural” do sector, sendo um importante elo de 

união entre todos quantos estão, estiverem ou vierem a estar, ligados à produção de 

moldes. Infelizmente, muitas dessas ferramentas e dessas máquinas vieram a constituir 

sucata, nuns casos por falta de sensibilidade para a sua preservação, noutros por uma 

pragmática falta de espaço nas instalações das oficinas. Apesar dessa delapidação de um 

património que deveria ter sido salvaguardado, algum espólio é ainda possível recuperar 

e inventariar, desde que se dêem passos urgentes, nesse sentido. Quem os deve dar é já 

outra história – Autarquia, Cefamol? , mas é urgente não perder mais tempo e falar 

abertamente na necessidade de um espaço onde seja possível preservar o que ainda é 

possível da memória colectiva da Indústria de Moldes. É urgente criar o Museu do 

Molde. Antes que seja demasiado tarde!»181.   

Segundo apurámos, ao longo dos restantes anos da década de 90, o Museu do 

Molde, ou melhor, a necessidade de o constituir, não mais mereceu referências de 

destaque, nomeadamente na imprensa local. Tal facto talvez se deva, por um lado, à 

inauguração das novas instalações do Centimfe, em 1993, que naturalmente orientaram 
                                                 
179 Jornal da Marinha Grande, 30/12 /1986. 
180  Ibidem. 
181 Jornal da Marinha Grande, Separata do Jornal da Marinha Grande dedicado à Indústria de Moldes, 
20/06/1991.  



 92

os interesses gerais do sector mais para as novas tecnologias e, por outro, porque  nestes 

anos se começam a tomar as primeiras medidas no sentido da criação do Museu do 

Vidro. Este último aspecto parece-nos fundamental, pois para a cidade da Marinha 

Grande criar um Museu dedicado à Indústria de Moldes, antes do Museu do Vidro 

poderia ser algo embaraçoso, nomeadamente em termos políticos.  

Após a inauguração do Museu do Vidro, em finais de 1998, voltamos, pouco 

tempo depois, a encontrar referências escritas relativamente à necessidade de um Museu 

do Molde. Desta vez, essa manifestação de intenção foi referida pelo presidente da 

Cefamol, Joaquim Martins, aquando da inauguração das novas instalações em 2000. 

Pela primeira vez, são referidas algumas ideias e medidas concretas, como se pode 

verificar pelo excerto de uma notícia publicada pelo Região de Leiria, intitulada 

“Cefamol vai fundar museu do sector”, que apresentamos de seguida: «No dia da 

inauguração das novas instalações da Cefamol - Associação Nacional da Indústria de 

Moldes, e da eleição dos corpos sociais para os próximos dois anos, o novo presidente, 

Joaquim Martins, anunciou a intenção de criar o Museu do Molde na Marinha Grande. 

O projecto, da iniciativa daquela associação e da Câmara Municipal, que irá 

disponibilizar um espaço para o museu, deverá estar finalizado dentro de dois anos. Esta 

é a vontade de Joaquim Martins que “gostaria de ver o projecto concluído até ao final do 

mandato”. Para fazer do Museu do Molde da Marinha Grande “uma realidade”, a actual 

Direcção da associação vai constituir uma comissão à qual presidirá, explica Joaquim 

Martins»182. 

Talvez sob a influência desta “boa nova”, a revista O Molde publica um artigo 

da autoria de J. M. Guerra, intitulado “O Museu do Molde” onde, entre outros aspectos, 

se volta a alertar para a necessidade urgente de constituir uma Comissão Instaladora do 

Museu para que não se entre no «círculo vicioso típico da inoperância – não se pode 

avançar, porque não há instalações museológicas e quando estas existirem nada se pode 

fazer porque já não há peças para o museu»183.  

Este artigo acaba por revelar-se bastante interessante porque é o primeiro, e 

talvez o único até à data, publicado sobre a constituição do Museu do Molde e onde 

surge apontado um conjunto de ideias práticas, a fim de se avançar para a sua 

constituição. Com efeito, no referido artigo faz-se já referência à necessidade de criação 

de uma Comissão Instaladora e à procura de um espaço onde  se  pudessem armazenar 

                                                 
182 Região de Leiria, 04 /04/2000. 
183 J.M. Guerra, “O Museu do Molde”, O Molde, n.º 44, Junho de 2000, p. 57. 
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os artigos que fossem sendo recolhidos. A inventariação do espólio surge também como 

uma necessidade, bem como as acções de sensibilização, junto dos empresários, para a 

importância da preservação deste tipo de património e ainda às características de 

estrutura arquitectónica do museu e o seu discurso museológico.  

Porém, mais uma vez, a passagem das palavras aos actos voltou a não acontecer 

pois, segundo o que apurámos, nem sequer a Comissão Instaladora chegou a ser 

constituída. 

Poucos anos mais tarde, em 2002, o Museu do Molde volta a ser relembrado, em 

resultado do convite efectuado à Cefamol e ao Centimfe para participarem numa 

exposição que iria realizar-se em Lisboa, intitulada  Engenho e Obra: a engenharia em 

Portugal no século XX184, e patente na Cordoaria Nacional, nos inícios de 2003. Nesta 

exposição pretendia mostrar-se os aspectos mais significativos da “arte do engenheiro”, 

com impacto na sociedade portuguesa durante o século XX, na linha de outras grandes 

exposições já realizadas noutros países dedicadas ao mesmo tema, como a: “Twentieth 

Century Engineering”, no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, em 1964; a 

“Architectur d’Ingénieurs, XIX et XXe siècles”, no Centro Georges Pompidou de Paris, 

em 1978; a “Great Engineers”, no Royal College of Art de Londres, em 1987 ou a 

“L’Art de l’Ingénieur”, também no centro Georges Pompidou, em 1997. 

O envolvimento da Indústria de Moldes nesta exposição, a nosso ver, terá 

contribuído, de uma forma extremamente importante, para um desenvolvimento mais 

alargado relativamente ao património histórico do sector. De facto, esta exposição 

acabou por se mostrar como o primeiro grande reconhecimento, externo ao sector, da 

importância da sua história, logo do seu património, para o desenvolvimento da 

economia e da engenharia em Portugal ao longo do século XX; o que, por si só, poderá 

ter contribuído bastante para a sensibilização dos principais agentes do sector, 

nomeadamente os empresários, no sentido de tomarem algumas medidas de preservação 

do património histórico das suas empresas.  

Resultado da necessária identificação patrimonial (máquinas, moldes, peças, 

documentos, fotografias) elaborada pela Cefamol e pelo Centimfe, parceiros 

organizativos desta exposição, vários dos empresários e técnicos contactados ficaram 

                                                 
184 Esta exposição recebeu, em Outubro de 2003, o Dibner Award da Society for the History of 
Technology, o mais importante prémio internacional para exposições na área da história da tecnologia. O 
dito prémio tem sido recebido, ao longo dos anos, por grandes museus como: o Science Museum de 
Londres, o National Museum of American History, o The Power Plant, na Austrália, entre outros. 
Informações recolhidas em http://shot.jhu.edu/awards/dibner.htm (consultado em 18/06/2003). 
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bastante admirados pelo facto de determinados equipamentos, fotografias, entre outros, 

que pensavam apenas ter uma importância pessoal, em termos saudosísticos e 

emocionais, estarem a ser solicitados com o objectivo de serem expostos numa grande 

exposição em Lisboa e que estes poderiam contribuir para a compreensão de 

determinado período da engenharia praticada em Portugal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem 30 - Zona dedicada à Indústria de Moldes na exposição Engenho e Obra: a engenharia em 

Portugal no século XX185 

 

Apesar de ainda não ter passado muito tempo após a realização desta exposição, 

pensamos que ela pode ter representado a salvação de algum do património existente na 

Indústria de Moldes. De facto, e tomando como exemplo uma determinada máquina 

que, eventualmente por sorte, conseguiu resistir até aos nossos dias, esta pode ter 

passado, resultado desta exposição, a ser vista pelos seus proprietários como algo de 

importante, não só para a sua empresa, mas também para todo o sector, ou mesmo para 

a indústria nacional, de uma forma geral. Permite igualmente que se desenvolva, em 

torno dela, um forte sentimento de pertença (por ter sido a primeira máquina adquirida, 

aquando da constituição de uma determinada empresa ou por qualquer outro motivo). 

                                                 
185 http://www.engenharia.com.pt  (consultado em 05/02/2003). 
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Este aspecto mostra-se de enorme relevância para a Indústria de Moldes, 

principalmente tendo em conta que as empresas-tipo, ainda hoje, são maioritariamente 

de cariz familiar. Desta forma, esta exposição terá sido encarada, por muitos, como mais 

um reconhecimento do trabalho desenvolvido ao longo de uma vida. 

No fundo, a mesma exposição poderá ter contribuído de uma forma importante 

para sensibilizar alguns agentes do sector, nomeadamente os empresários, para a 

importância da preservação de algum património das suas empresas que era, até então, 

em muitos casos, visto como meras velharias, a saber: os arquivos fotográficos, os 

arquivos documentais, as máquinas mais antigas, algumas peças plásticas, os moldes, 

ferramentas diversas, entre outras.  

Após esta exposição, coincidência ou não, o tema do Museu do Molde volta, 

mais uma vez, a ser debatido e começam a dar-se alguns passos para a sua constituição. 

É estabelecida uma parceria entre a Câmara Municipal da Marinha Grande, a Cefamol e 

o Centimfe e é elaborado um documento onde se descrevem algumas ideias para um 

futuro Museu do Molde. Posto isto, identificou-se um espaço destinado ao Museu, o 

qual resultaria do reaproveitamento de um conjunto de edifícios da antiga fábrica de 

vidros Guilherme Pereira Roldão, nas traseiras do actual Parque Municipal de 

Exposições da Marinha Grande e elaborou-se ainda um pré-projecto arquitectónico. 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem 31 - Vista do edifício da antiga fábrica de vidros Guilherme Pereira Roldão  onde chegou a 
estar prevista a instalação do Museu do Molde (foto: Nuno Gomes) 

Imagem 32 - Projecto arquitectónico do Museu do Molde (foto: Nuno Gomes) 
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Contudo, este projecto foi inviabilizado, ao que tudo indica, pela sua localização 

pouco central e de pouca visibilidade. Perante este cenário, decidiu-se por uma nova 

localização, o chamado Parque da Cerca, no coração histórico da Marinha Grande, em 

terrenos que pertenciam à antiga Real Fábrica de Vidros da Marinha Grande e onde se 

localiza actualmente um espaço verde recentemente inaugurado. 

 

 
Imagem 33 -  Planta do Parque da Cerca  

 

Nesta fase, ao que sabemos, o processo de construção do edifício encontra-se 

parado. No entanto, estão a desenvolver-se novas acções de sensibilização,  junto dos 

empresários e técnicos do sector, nomeadamente através de um projecto designado por 

“Memmolde Norte” (o qual descreveremos pormenorizadamente mais adiante).   

Neste momento está a proceder-se à identificação do património ainda existente 

e à preservação de algumas imagens e documentos, através da sua digitalização e à 

gravação vídeo de entrevistas com alguns pioneiros.  

Assim, só nos resta a esperança de que o Museu do Molde não tenha de esperar 

tanto tempo para abrir as portas, como aconteceu com o Museu do Vidro que, apesar de 

ter sido criado em termos legais em 1954, só foi oficialmente inaugurado a 13 de 

Dezembro de 1998. 

Nas próximas páginas, iremos identificar algumas das ideias que defendemos, 

em termos museológicos, para um futuro Museu do Molde. 
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3.2 – Salvaguarda do Património da Indústria de Moldes – uma acção 

urgente  

 

A ideia de constituir um museu dedicado à Indústria de Moldes não é novidade. 

Porém, só recentemente se tomaram algumas medidas para salvaguardar o património 

histórico deste sector, no entanto, estas não nos parecem ainda suficientes. Assim, 

pensamos que se deverá avançar urgentemente para acções concertadas nesse sentido, 

de forma a não corrermos o risco de chegarmos demasiado tarde.   

Porém, há que ter a noção de que as rápidas e constantes actualizações 

tecnológicas que este sector tem conhecido poderão contribuir fortemente para que a 

salvaguarda do património mais antigo que, entretanto, se tornou obsoleto, seja 

extremamente complicada. É que a sua “contemporaneidade” não propicia, à sua volta, 

o desenvolvimento da sensibilidade necessária quanto à sua importância histórica e 

museológica. Esta situação é muito comum no património industrial, levando a que, 

«nos últimos anos, o “ferro velho” enriquece o volume da sucata com peças valiosas, 

que seriam úteis para a explicação do fenómeno da industrialização portuguesa e da 

evolução tecnológica»186.  

Este carácter de urgência assume maior relevância quando tomamos consciência 

do cariz efémero que caracteriza o património industrial, o que contribui para que todos 

os dias desapareçam vestígios, sem terem sido alvo de um estudo cuidado. Logo, «se 

tivermos em linha de conta o carácter de inter-relacionamento das indústrias e técnicas, 

próprio da sociedade de consumo, a quebra de um elo pode significar o impedimento de 

interpretação e compreensão do fluir da sociedade industrial moderna»187.  

A grande justificação para que muito do nosso património industrial não seja 

alvo de processos de salvaguarda e futura musealização assenta, a nosso ver, 

exactamente numa grande falta de sensibilidade, por parte da opinião pública, 

relativamente a este tipo de património, muitas vezes considerado um “parente pobre” 

entre os diferentes tipos de património cultural. Por outro lado, é referido também que, 

                                                 
186 António Castanheira Nabais, “Património Industrial, Científico e Técnico”, Al-Madan: Arqueologia, 
Património e História, Centro de Arqueologia de Almada, IIª série, n.º 1, Dezembro, 1992, p. 61. 
187 Jorge Custódio, Ana Matos e Maria Luísa Santos, “Inventário do Património Industrial Português”, 
Juan Carlos Jiménez Barrientos e José Manuel Pérez Mazon (coord.), I Jornadas Ibéricas del Património 
industrial y la Obra Pública, Sevilha, Consejeria de Cultura y Medio Ambiente, 1994, p.63.  
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«por se tratar de um tipo de património esteticamente pobre e recente, à luz de critérios 

tradicionais, nem sempre há unanimidade acerca da necessidade de o proteger»188.  

Desta forma, pensamos que tão urgente como salvaguardar o património da 

Indústria de Moldes, será o desenvolvimento de acções de sensibilização junto dos 

empresários, técnicos do sector e população em geral, relativamente à importância do 

património técnico e industrial. Para tal, a Escola poderá «constituir a primeira linha no 

combate à ignorância, à banalidade, ao “mau gosto”, à indiferença, apontando 

exemplos, incentivando a diversidade, a criatividade, a elevação ética e estética»189, 

desenvolvendo, assim, junto dos alunos, uma sensibilidade apurada em torno do nosso 

património histórico, inclusive o industrial.  

Apesar da importância destas medidas de sensibilização, o património deste 

sector não pode esperar pelos seus resultados pois, se assim acontecer, torna-se mais do 

que certo o desaparecimento de importantes vestígios. Logo, a salvaguarda deverá 

passar pela sua rápida musealização. 

Posto isto, de seguida iremos apresentar algumas medidas concretas de 

salvaguarda. Assim, pensamos ser fundamental a realização de inventários exaustivos e 

uma consequente investigação dos objectos identificados, para que não se corra o risco 

de se perder todo um manancial informativo relativo a este património. De facto, a 

realização de um inventário mostra-se primordial, pois só assim se poderá obter um 

verdadeiro conhecimento do valor deste património e, como resultado disso, 

desenvolver os esforços necessários, de forma a alertar as diversas entidades para a 

necessidade da sua salvaguarda.  

Tudo leva a crer que, até há alguns anos a esta parte, os inventários realizados ao 

património cultural português não contemplavam o património de carácter industrial, 

«porque no universo mental dos responsáveis o património industrial não existia, nem 

sequer tinha ou podia ter a dignidade de património cultural»190. Felizmente, nos 

últimos tempos, esta situação tem conhecido alguma evolução favorável. Contudo, 

ainda é notório que muitos dos inventários são realizados por amadores, não 

apresentando, por isso, o rigor científico que se exige.  

Com efeito, o inventário do património da Indústria de Moldes não deverá ser 

efectuado por curiosos, mas por especialistas formados, com «noções sólidas sobre 
                                                 
188 José Amado Mendes, “O Museu na Comunidade: Património, Identidade e Desenvolvimento”, Gestão 
e Desenvolvimento, Viseu, Universidade Católica Portuguesa, 1999, p. 223.  
189 Victor Mestre, “O Património da Cidadania”, Al-Madan, IIª Série (10), Dezembro, 2001, p. 28.  
190 Jorge Custódio, Ana Matos e Maria Luísa Santos, Op. cit., p. 64.  
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indústria, arquitectura e tecnologia»191. Como a  realização de um inventário não diz 

apenas respeito ao levantamento exaustivo de todos os vestígios, deve estabelecer-se um 

conjunto de critérios de selecção, a cumprir aquando da realização do trabalho de 

campo.  

Feito o inventário, não significa, obrigatoriamente, que o património se encontre 

salvaguardado, uma vez que este é apenas um dos primeiros passos a dar nesse sentido. 

Um inventário, por si só, de pouco nos valerá, devendo, portanto, ser sempre 

acompanhado de uma cuidada investigação. De facto, este só poderá contribuir para a 

compreensão do desenvolvimento da Indústria de Moldes se for acompanhado de uma 

investigação realizada ao material que for alvo de registo, pois só assim se conseguirão 

transformar vestígios em importantes fontes de informação. Ao avançar para uma 

investigação deste tipo há, primeiramente, que ter em conta  que esta «só é viável com a 

pluri e multidisciplinaridade onde exista o envolvimento de operários192, engenheiros, 

historiadores, antropólogos, sociólogos, arquitectos entre outros especialistas, de acordo 

com a natureza do objecto de estudo»193.  

 

 
Imagem 34 – Moldoteca da A.H.A. (foto: Nuno Beira)194 

                                                 
191 Jorge Custódio, Ana Matos e Maria Luísa Santos, Op. cit., p. 65. 
192 «[...] o operário é senhor de um conjunto de conhecimentos, adquiridos pela longa experiência e 
domínio da máquina, dos instrumentos técnicos e dos espaços fabris, que são necessários para o estudo da 
cultura material técnico-científica. Por outro lado, o operário é fundamental para intervir na conservação e 
restauro dos objectos industriais» ( António Castanheira Nabais, Op. cit., p. 62).  
193 Idem, p. 59.  
194 A Moldoteca da A.H.A. é o local onde esta empresa armazena peças plásticas feitas com praticamente 
todos os moldes aí fabricados, desde a década de 40 até aos nossos dias. 
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Esta investigação, que poderá ser integrada na área de acção da Arqueologia 

Industrial, deverá basear-se essencialmente no estudo dos vestígios físicos: objectos, 

maquinaria, instrumentos e qualquer equipamento ligado aos processos de trabalho195. 

Este trabalho poderá permitir a obtenção de um vasto conjunto de informações, tais 

como: «a organização espacial do lugar de trabalho, a estrutura hierárquica e os níveis 

da produção e do processo tecnológico»196. 

Porém, este tipo de investigação não se deve limitar apenas aos vestígios 

materiais, mas também  recorrer a um múltiplo tipo de fontes, nomeadamente escritas e 

orais, fazendo, desta forma, justiça ao seu carácter pluridisciplinar.  

No que diz respeito ao recurso às fontes escritas, constatámos, ao longo da nossa 

investigação bibliográfica, que existem três grandes correntes: uma primeira, que se 

mostra algo contrária ao recurso a este tipo de fonte, considerando que o seu «uso 

desvirtua o trabalho, e aproxima-a da investigação da história tradicional»197; uma outra, 

que não recusa a sua utilização, mas que a considera apenas «como complemento dos 

vestígios materiais, e nunca como seus substitutos»198; e, finalmente, uma terceira, que 

defende que «no estudo do património industrial [...] é imprescindível o recurso a fontes 

escritas»199 e que a «informação literária e a investigação arqueológica não são 

antagónicas, mas sim complementares»200. 

A nosso ver, as investigações acerca do Património Industrial nada têm a perder 

ao recorrer às fontes escritas, muito pelo contrário, pois quanto mais informação escrita 

existir, mais completa se poderá tornar a investigação. De facto, através do recurso aos 

mais diversos tipos de arquivos, quer públicos (ministeriais, municipais, notários), quer 

privados, podemos ter acesso a um conjunto de documentação (catálogos comerciais, 

documentação das organizações sindicais, listas de maquinaria, fotografias de empresas, 

dos seus donos e operários, inventários, contratos, arrendamentos, documentos de 

                                                 
195 Rafael Aracil Marti, “La Investigaçión en Arqueologia Industrial”, I Jornadas sobre la Proteccion y 
Revalorizacion del Patrimonio Industrial, Bilbau, Departamiento de Cultura del Gobierno Vasco, 1982, 
p.21. 
196 Ibidem. 
197 José Antonio Miranda Encarnación, “Fuentes Escritas para la Arqueologia Industrial en España”, Juan 
Carlos Jiménez Barrientos e José Manuel Pérez Mazon (coord.), I Jornadas Ibéricas del Património 
industrial y la Obra Pública, Sevilha, Consejeria de Cultura y Medio Ambiente, 1994,  p. 308.  
198 José Manuel Lopes Cordeiro, “Arqueologia Industrial”, António Barreto e Maria Filomena Mónica 
(Coord.), Dicionário de História de Portugal – Suplemento, Livraria Figueirinhas, vol. VII, 1999, p. 18. 
199 José António Miranda Encarnación, Op. cit., p.308. 
200 Ibidem. 
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compra e venda de equipamentos industriais.201) que, em muito, pode contribuir para o 

sucesso final da investigação.  

Se as fontes escritas se mostram imprescindíveis para a compreensão do 

património da Indústria de Moldes, as fontes orais não se mostram menos importantes. 

De facto, através de entrevistas realizadas a várias testemunhas ainda disponíveis, 

podemos «refazer vários planos do mundo fabril»202. Entrevistas estas que deverão ser 

feitas não apenas aos empresários, mas também aos operários. Aliás, o testemunho dos 

operários tem uma importância fundamental, uma vez que «o operário é senhor de um 

conjunto de conhecimentos, adquiridos pela longa experiência e domínio da máquina, 

dos instrumentos técnicos e dos espaços fabris, que são necessários para o estudo da 

cultura material técnico-científica. [...] Igualmente, só o operário poderá fornecer os 

elementos necessários que ajudem a explicar a vivência nos espaços que ficam 

exteriores à fábrica, mas que estão relacionados com ela: a habitação operária, a 

colectividade, os espaços sociais, o transporte diário, etc.»203. 

No que diz respeito ao tipo de guião a utilizar nas entrevistas, tudo leva a crer 

que não existe nenhum modelo – padrão. Aliás, segundo M. Dolors María Silvestre204, 

não é aconselhável a constituição prévia de questionários, já que estes podem fazer 

perder a vivacidade das narrações. Assim, dever-se-á perceber quais são as pessoas que 

mais informações nos podem fornecer e permitir que estas falem livremente sobre as 

suas recordações, sem nunca deixar de ter presente a máxima de que “as pessoas só se 

lembram daquilo que querem”, ou seja, do mais importante para elas mesmas. Perante 

este facto, há que entender estas descrições não como verdades absolutas, mas como 

fontes históricas que, como quaisquer outras, deverão ser alvo de um estudo exaustivo 

por parte de uma equipa especializada. Esta mesma autora refere ainda que a entrevista 

deve ser precedida de uma explicação integral dos seus objectivos, à qual se seguirá o 

preenchimento de uma ficha de identificação do entrevistado. 

As fontes orais adquirem, então, uma importância fulcral para a compreensão do 

nosso desenvolvimento industrial, pois permitem-nos obter um conjunto de informações 

que, de outra forma, seriam impossíveis de alcançar. 

                                                 
201 José António Miranda Encarnación, Op. cit., p. 308.  
202 M. Dolors Martín Silvestre, “Historia Oral y Arqueologia Industrial: una propuesta metodologica”, 
Juan Carlos Jiménez Barrientos e José Manuel Pérez Mazon (coord.), I Jornadas Ibéricas del Património 
industrial y la Obra Pública, Sevilha, Consejeria de Cultura y Medio Ambiente, 1994, p.543.  
203 António Castanheira Nabais, Op. cit., p. 62.   
204 M. Dolors Martín Silvestre, Op. cit., p. 546.  
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Em resumo, sejam quais forem as fontes a que se recorra, o que se pretende é 

obter «um maior e melhor conhecimento do nosso passado industrial a diferentes níveis: 

saber o máximo possível acerca das condições de trabalho e da atitude mantida pelos 

operários e empresários; saber tudo o que os operários, empresários, proprietários, 

técnicos, etc. têm alterado ou inovado nos processos e métodos de trabalho e com que 

finalidade; saber como e de que forma se realizava efectivamente este trabalho, que 

técnicas se utilizavam e com que tecnologia; conhecer (reconstruir) o contexto físico em 

que se realizava o trabalho e as condições em que os operários e os empresários, com as 

suas famílias, viviam e se comunicavam; e, finalmente, tentar chegar à sua mentalidade, 

à forma de estar no mundo [...]»205. 

Podemos, assim, concluir que a investigação do património da Indústria de 

Moldes, tal como todas as restantes medidas complementares de salvaguarda, 

nomeadamente a inventariação, assumem um carácter de urgência pois, caso não se 

avance no sentido deste tipo de solução, certamente que muita informação preciosa se 

irá perder para todo o sempre.  

Realizada a inventariação e investigação, poder-se-á, então, partir para a 

constituição de uma colecção, susceptível de servir de base para uma futura 

musealização.   

De facto, «a constituição de qualquer museu tem como base a existência de uma 

colecção de objectos, sejam eles de natureza artística, arqueológica, etnográfica, 

científica, tecnológica, etc. Contudo, um museu nunca deverá ser apenas uma colecção 

de objectos reunida ao acaso do gosto ou do capricho de um ou outro coleccionador»206. 

Com efeito, muitas colecções resultam «frequentemente de situações de 

“espontaneidade”, de menor competência técnica e de ausência de adopção de 

procedimentos normativos»207.  

Assim, a organização de uma colecção deverá implicar um conjunto de regras, 

tais como: «1) fixar um tema, que sirva de “espinha dorsal” à sua colecção; 2) 

                                                 
205 Rafael Aracil Marti, Op. cit., p. 23.  
206 Fernando Bragança Gil, “O Objecto como gerador de informação”, Maria Beatriz Rocha-Trindade 
(coord.), Iniciação à Museologia, Lisboa, Universidade Aberta, 1993, p. 79.   
207 Clara Frazão Camacho, “Rede Portuguesa de Museus, um novo projecto para o panorama museológico 
nacional”, http://www.cm-sjm.pt/ , I Jornadas de Museologia, S. João da Madeira, 20 e 21 de Abril de 
2001 (consultado em 24/03/2004). 
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planificar, programar e estruturar, desde logo, a respectiva ideia e, 3) manter-se fiel a 

essa ideia, sem desvios perturbadores»208. 

A selecção dos objectos a incorporar na colecção do Museu do Molde será uma 

das fases mais importantes de todo este processo, devendo procurar encontrar-se os 

objectos que mais representem esta actividade industrial, ao nível histórico e 

tecnológico, e ter ainda em conta a sua atractividade visual, isto é, o tipo de objecto que 

mais interesse possa despertar junto do público e que mais facilmente possa ser 

compreendido. 

Um outro aspecto a ter em consideração na constituição desta colecção diz 

respeito à dificuldade de conseguir, num futuro museu, que os objectos, afastados do 

seu local de origem, consigam transmitir a sua importância técnico-industrial, já que «ao 

integrar-se numa colecção museológica, o objecto industrial ou tecnológico altera o seu 

estatuto, operando uma passagem da função de uso para uma nova função, a de 

testemunho»209. Desta forma, a colecção não pode ser feita ao acaso, visto que a futura 

exposição destes vestígios tem objectivos muito precisos, tais como «a de auxiliar as 

pessoas a descobrir e a compreenderem a influência que a ciência e a tecnologia 

exerceram sobre os seus hábitos e modos de vida»210. Tal facto tornar-se-á impossível 

se não se desenvolver um exaustivo estudo das diversas peças a incorporar na 

exposição.  

Os responsáveis pela constituição da colecção deverão, então, ter sempre 

presente que muitos dos objectos seleccionados poderão ser alvo de uma futura 

exposição num museu que deve, entre outros aspectos, funcionar como um espaço 

destinado «à conservação/reelaboração da memória, como lugar onde ganham forma 

processos de reconstrução e representação de um qualquer fragmento do passado 

colectivo. [...] Neste sentido [...], poderemos dizer que também uma cadeira é um 

artefacto da memória porque nos ajuda a recordar, em primeiro lugar, que no quotidiano 

nos sentamos, além disso, lembra-nos o modo como o fazemos. Recordar o passado não 

significa apenas recordar factos históricos, mas também recordar como se dorme, como 

se come, como se está sentado»211.  

                                                 
208 Mário Gonçalves Viana, Arte de Organizar Colecções, Porto, Editorial Domingos Barreira, 1972, p. 
22.   
209 Michel Harnois, “Les collections d’objects technologiques et la culture scientifique et technologique”, 
SMQ – Bulletin du GIS en Muséologie Scientifique et Technique, Le Must, n.º3, 2000, www.smq.qc.ca  
(consultado em 03/2004) .  
210 Ibidem. 
211 Anna Luisa Tota, Do Museu Tradicional à Arte Multimédia, Lisboa, Ed. Estampa, 2000, pp. 134-135. 
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No fundo, todos estes aspectos estão relacionados com a “interpretação”, isto é, 

com a capacidade de «estabelecer um processo de comunicação de forma a conseguir 

explicar o significado do material. A interpretação não pode ser então um elemento 

passivo, mas sim um elemento de comunicação dinâmica que “convide” o espectador a 

compreender e a interrogar-se sobre o significado de determinado equipamento ou sítio 

histórico e a sua evolução desde o passado ao presente e ao futuro». Posto isto, é fácil 

perceber a multiplicidade de informações que poderemos obter a partir dos vestígios 

industriais que vierem a ser recolhidos, daí a necessidade urgente de se avançar para a 

inventariação, investigação e constituição de uma colecção para uma futura 

musealização.  

Como mencionámos no início deste capítulo, actualmente têm-se tomado 

algumas medidas no sentido de salvaguardar o património histórico deste sector, 

nomeadamente um projecto que o Centimfe se encontra a desenvolver, desde o início de 

2005, designado “Memmolde Norte”. Este visa 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»212. Para tal, e ao longo de dois 

anos, estão previstas três grandes áreas de intervenção: «1- sensibilização dos actores, 

identificação e recolha de materiais relevantes (campanha de sensibilização, recolha de 

documentos e materiais, gravação de entrevistas/testemunhos orais); 2 - organização e 

disponibilização dos materiais (website, digitalização de conteúdos, edição vídeo das 

entrevistas) e 3 - divulgação de projectos e resultados (vídeo final, seminário, livro)»213. 

Neste momento, o website do projecto “Memmolde Norte” já se encontra online 

(imagem 35), e, através dele, temos acesso a um conjunto de entrevistas, efectuadas a 

alguns dos principais actores da Indústria de Moldes da Região Norte, e a alguns 

importantes documentos digitalizados (ver anexo 18).  

Este projecto insere-se nas medidas de incentivo da CCDRN (Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte), daí a sua abrangência ser apenas 

para esta Região. Contudo está a tentar apresentar-se uma candidatura idêntica na 

CCDRC (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro), 

permitindo desta forma vir a fazer-se um trabalho idêntico na Marinha Grande.  

                                                 
212 www.memmolde.centimfe.com (consultado em 23/11/2005). 
213 Ibidem. 
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Imagem 35 - Website do projecto “Memmolde Norte”214 

 

 

Apesar de todo o esforço desenvolvido, e de todo aquele que ainda venha a ser 

feito, deve ter-se em conta que, desde logo,  nem todo o espólio estudado irá ser alvo de 

uma futura exposição em Museu. Isso não significa que as peças que não venham a ser 

expostas não tenham relevância, já que continuam igualmente a ser importantes 

vestígios na ajuda de uma melhor compreensão deste sector. No entanto, este aspecto 

deverá ser mencionado ao proprietário dos objectos porque, se assim não acontecer, 

poderá criar-se uma situação de algum desconforto entre o proprietário e os 

responsáveis pelo museu. É óbvio que estes esperarão ver as suas peças expostas no 

futuro Museu do Molde.  

Aliás, a este respeito poderá tentar motivar-se os proprietários para, eles 

próprios, procurarem salvaguardar o património histórico das suas empresas, mesmo 

que este não venha a ser exposto no museu. Neste caso, aquelas deverão passar a 

“expor” o dito património num local considerado digno. Esta situação corresponde a 

algo que já se verifica em várias empresas do sector, como já se verifica nas seguintes: 
                                                 
214  www.memmolde.centimfe.com (consultado em  23/11/2005). 
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Somema, que mantém um torno e uma fresadora dos primeiros tempos da empresa; 

Molde Matos, que preserva uma fresadora das origens desta unidade na entrada 

principal da empresa; Grandupla, que preservou a sua primeira máquina de 

transformação de plásticos e que, hoje, a exibe nos jardins das suas novas instalações, 

debaixo de uma protecção de acrílico ou, ainda, na própria Escola Secundária Eng. 

Calazans Duarte, que preserva um conjunto de equipamentos obsoletos que foram 

utilizados, durante anos, no Curso de Fresadores, leccionado nesta instituição de ensino. 

 

 

 
 
Imagem 36 – Máquina de transformação de plásticos – jardins da empresa Grandupla (foto: Nuno 

Gomes) 

  

Poderá, igualmente, motivar-se os responsáveis pelas empresas no sentido de  

criarem os seus próprios museus de empresa. Esta é uma situação cada vez mais comum 

no panorama museológico português, o qual já conta com um número bastante razoável 
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de museus deste tipo, dos quais destacaríamos os seguintes: o Museu da Água da EPAL, 

o Museu da Electricidade da EDP, o Museu do STCP, o Museu do Café – Delta Cafés, 

o Museu Santos Barosa da Fabricação do Vidro, o Museu da Carris, o Museu da 

Sociedade Portuguesa de Explosivos – SPEL, o Museu da RTP, o Museu da Fábrica de 

Cimentos de Maceira-Liz – Cecil e os Núcleos Museológicos da C.P, entre outros.  

Esta lista de museus é reflexo de uma realidade que se tem vindo a desenvolver 

de alguns anos a esta parte e é um claro sinal do «interesse das empresas em reconstruir 

a sua identidade através do recurso à história, dando origem, primeiro, aos diferentes 

museus de empresa e, numa segunda fase, à criação da Associação Portuguesa de 

Empresas com Museu (1992)»215. De facto, nos últimos anos, assistimos à organização 

de vários Museus de Empresa que, com alguma solidez, concretizam o movimento e o 

interesse pelo Património Industrial, para o qual muito terá contribuído a referida 

Associação Portuguesa de Empresas com Museu (APOREM). Constituída em Maio de 

1992, esta associação tem por objectivo desenvolver e divulgar o empenho de empresas 

portuguesas que preservam o património e a memória do seu passado, organizando, com 

esse propósito, museus abertos à comunidade. 

No entanto, convirá deixar claro que existem diferenças entre os Museus 

Industrias, como será o caso de um futuro Museu do Molde, e os Museus de Empresa. 

Enquanto os Museus de Indústria procuram, entre outros aspectos, salvaguardar o 

passado histórico de um determinado sector industrial, sem destacar obrigatoriamente 

nenhuma empresa ligada a esse sector, os Museus de Empresa tentam, acima de tudo, 

preservar o passado duma única organização, e não de todas as outras ligadas ao sector 

industrial em que esta se integra.  

Finalmente, resta-nos referir que, só após o desenvolvimento de uma verdadeira 

acção de salvaguarda do património da Indústria de Moldes (com garantias de 

conservação e restauro do espólio), podemos começar a desenvolver esforços no sentido 

de planificar um museu. Contudo, e apesar de ainda estarmos numa fase muito inicial de 

todo este processo, iremos, nos capítulos seguintes, apresentar alguns contributos/ideias 

com vista à constituição do Museu do Molde.   
 

 

 

 

 

                                                 
215 António Castanheira Nabais, Op. cit., p. 62. 



 108

3.3– Património da indústria de Moldes. Que tipo de intervenção 

Museológica?  

 

 

Um futuro Museu dedicado à Indústria de Moldes enquadrar-se-á sempre, 

quaisquer que sejam as suas características, na tipologia dos Museus Industriais. 

Tipologia esta que conheceu um profundo incremento, em termos internacionais, após a 

II Guerra Mundial, como resultado de um certo espírito de sentimento de perda, 

provocado pelas destruições da Guerra, nomeadamente na Grã-Bretanha. Este novo 

interesse pelo património industrial irá provocar  um   natural   alargamento  do  objecto  

musealizável  em  termos  técnico-industriais, o que levará a que a ideia de Museu 

Industrial, existente até ao final da II Guerra Mundial, venha a ser profundamente 

alterada, surgindo «um novo tipo de museu, pela convergência da noção de património 

com a existência real e muitas vezes viva dos monumentos erguidos pela sociedade 

industrial. É aquilo a que os ingleses chamam open air museum»216. Após o 

desenvolvimento deste tipo de ideias na Grã-Bretanha,  assiste-se à sua divulgação um 

pouco por todo o resto da Europa, nomeadamente na França, Itália, Alemanha, Espanha, 

Bélgica, Portugal e, também, no continente americano: Canadá, Estados Unidos da 

América e Brasil. Começa, então, a desenvolver-se, nos países mais industrializados, 

uma profunda sensibilidade relativamente ao património industrial e à importância da 

sua defesa, salvaguarda, estudo e divulgação. 

Trata-se de um fenómeno que pode ser interpretado «como uma consequência da 

idiossincrasia contemporânea numa sociedade que necessita construir mitos e 

comemorar continuamente os feitos que vai alcançando. Esta sociedade desenvolveu 

uma maior sensibilidade em relação aos processos e, como consequência, sentiu 

urgência de registar os estádios sucessivos da sua evolução»217.    

O interesse em Portugal pelo património industrial e a sua respectiva 

musealização terá começado, verdadeiramente, a manifestar-se após o 25 de Abril de 

1974, verificando-se, desde essa data até aos nossos dias, inúmeras iniciativas neste 

âmbito. Estas têm contribuído para o surgimento de um elevado número de museus de 

cariz industrial, alguns dos quais de elevada qualidade, como é o caso do Museu da 

                                                 
216 Jorge Custódio, “Os Museus Industriais e a Arqueologia Industrial”, Museologia e Arqueologia 
Industrial: Estudos e Projectos, Lisboa, APAI, 1991, p. 19. 
217 Maria Luisa Bellido Gant, Arte, museus y nuevas tecnologías, Gijón, Ediociones Trea, 2001, pp.173-
174. 
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Água de Manuel da Maia, em Lisboa, já agraciado com o prémio de Museu Europeu do 

Ano, em 1990.  

Podemos, pois,  concluir que o Património Industrial passou a desempenhar um 

lugar de destaque na museologia portuguesa, o que se atesta ao analisarmos a lista de 

museus e núcleos museológicos ligados a este tipo de património, apresentada por 

António Nabais: «Museu da Água da EPAL; Museu da Ciência, em Lisboa; Museu das 

Comunicações, em Lisboa; Museu do Ferro da Região de Moncorvo; Museu da 

Electricidade, na Central Tejo, em Lisboa; Museu da Electricidade – “Casa da Luz”, no 

Funchal; Museu dos Transportes Urbanos da Cidade de Coimbra; Museu do STCP, no 

Porto; Museu do Café, em Campo Maior; Museu da Fábrica da Baleia, em S.Roque, no 

Pico; Museu do Vidro da Marinha Grande; Museu Santos Barosa da Fabricação do 

Vidro, na Marinha Grande; Museu Mineiro de S. Pedro da Cova; Museu do Trabalho de 

Setúbal; Museu da Carris, em Lisboa; Museus dos Lanifícios da Região da Covilhã; 

Museu Hidroeléctrico de Santa Rita, em Fafe; Museu da Sociedade Portuguesa de 

Explosivos – SPEL, em Santa Maria de Corroios, no Seixal; Museu da RTP; Museu da 

Rádio; Museu da Fábrica de Cimentos de Maceira-Liz; Museu Nacional do Vinho, em 

Alcobaça; Museu Rural e do Vinho do Concelho do Cartaxo; Museu Agrícola de 

Riachos; Museu do Vinho dos Biscoitos, na Terceira; Museu da Pólvora Negra de 

Barcarena, em Oeiras; Museu da Cortiça da Fábrica do Inglês, em Silves; Museu de 

História da Medicina “Dr. Maximiano Lemos” (fundado em 1933), no Porto; Museu das 

Minas do Lousal; Museu Nacional da Ciência e da Técnica; [...] Central Hidroeléctrica 

de Vila Franca do Campo, na ilha de S. Miguel; Moinho de Maré de Corroios; Moinho 

de Maré das Mouriscas; Moinho de Maré de Marim, em Olhão; Núcleos Museológicos 

dos Caminhos de Ferro, em Santarém, Entroncamento e Macinhata do Vouga; Pólo 

Museológico dos Frutos Secos, em Loulé»218. 

Assim, pela análise desta lista composta por cerca de quatro dezenas de museus 

e núcleos museológicos, ligados ao património industrial, na sua grande maioria criados 

no último quartel do século XX, podemos facilmente concluir que a musealização do 

património industrial apresenta um elevado dinamismo. Este resulta de um grande 

                                                 
218 «Não possuímos elementos suficientes para apresentar aqui uma listagem completa de todos os 
museus e núcleos museológicos. Estamos certos de que poucos ficam de fora desta relação. Muitos destes 
museus que receberam a designação de “Museu”, não passam de simples colecções de empresa 
devidamente organizadas ou de núcleos museológicos. De qualquer modo apresentam museograficamente 
os objectos», (António Castanheira Nabais, “Conceito de Património e Arqueologia Industrial, seus 
limites, problemas de conservação e musealização”, Al-Madan: Arqueologia, Património e História, 
Centro de Arqueologia de Almada, II.ª série (8), Outubro de 1999, p.178).  
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número de exposições, conferências e congressos, dedicados ao património industrial e 

à sua musealização, como resposta à necessidade urgente da sua salvaguarda, protecção 

e divulgação.  

Como se pode concluir pela lista apresentada, existem diferentes formas de 

intervenção museológica, no que diz respeito ao património industrial. Segundo 

António Nabais, «podem-se considerar três tipos de intervenção [...]: a musealização do 

monumento industrial em que o imóvel é a peça a musealizar, apresentando-o em 

funcionamento e contando a sua história (ex: Moinho da Maré de Corroios, Núcleos do 

Museu da Água da EPAL); a musealização do monumento com percurso expositivo, 

com objectivos técnicos, máquinas, equipamentos e outros elementos relacionados com 

a sua actividade histórica (ex: Museu da Electricidade na Central Tejo e a “Casa da 

Luz” – Museu da Electricidade do Funchal); a musealização dos objectos técnicos (ex: 

Museu do Café e os museus locais)»219. 

Perante estas diferentes formas de intervenção museológica, podemo-nos 

interrogar acerca de qual será a mais aplicável à realidade do património da Indústria de 

Moldes. Assim, parece-nos claro que as duas primeiras não são, pelo menos no 

imediato, soluções viáveis, nomeadamente a primeira. De facto, seria insuportável, em 

termos financeiros, manter uma determinada antiga unidade fabril com várias máquinas 

em funcionamento, principalmente pelo elevado preço do aço e, para além disso, 

consideramos que não existe nenhuma unidade fabril desactivada que justifique tal 

intervenção. A nosso ver, estes dois tipos de intervenção museológica só teriam 

aplicabilidade lógica nas instalações actuais da A.H.A., resultado de toda a sua 

importância histórica para o sector. Porém, este cenário não nos parece exequível nos 

próximos anos, visto que não se prevê a mudança desta unidade para outro espaço.  

Desta forma, a «musealização dos objectos técnicos» é, notoriamente, a mais 

aplicável ao património da Indústria de Moldes. Neste sentido, procurámos identificar 

quais seriam os «objectos técnicos» ligados ao sector que deveriam ser alvo de 

musealização. Assim, identificámos três grandes grupos de objectos: máquinas, peças 

finais e moldes. 

Porém, e antes de qualquer trabalho de localização e identificação dos objectos a 

musealizar, há que ter a noção de que não é «possível – nem desejável – salvaguardar 

                                                 
219 António Castanheira Nabais, “Conceito de Património (...)”, p. 179.  
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todos os testemunhos do nosso passado histórico»220, há que seleccionar, recuperando 

apenas aqueles «que apresentem um efectivo valor histórico e patrimonial, à luz dos 

critérios universalmente reconhecidos para esse efeito».221 Assim, e de uma forma 

sucinta, uma vez que iremos voltar a esta temática, pensamos que, em qualquer dos três 

grupos indicados, se deverá proceder apenas à musealização de objectos que sejam 

representativos dos principais saltos tecnológicos, ocorridos ao longo da história do 

sector. 

Isto não significa que se venha a desvalorizar o restante património que não seja 

alvo de musealização, pelo contrário, nesses casos deverão aplicar-se as «mais 

elementares normas da arqueologia industrial preventiva e de salvamento, ou seja, a 

conservação pelo registo»222. Desta forma, talvez tão importante e urgente do que a 

recuperação é a inventariação e o respectivo estudo do nosso património industrial.  

Mas, será que, no que diz respeito à Indústria de Moldes, haverá tal abundância 

patrimonial que nos permita pensar, desde já, na impossibilidade da sua total 

musealiação? Como vimos no capítulo anterior, já há mais de uma década que se vem 

alertando para o facto de muito do património ligado a este sector se estar a perder. 

Nesse sentido, foi nossa preocupação, ao longo desta investigação, visitar o 

máximo de empresas possível, por forma a ter uma noção da situação em que se 

encontra o património histórico da Indústria de Moldes. Assim, com vista à 

identificação do espólio existente, visitámos algumas das mais representativas empresas 

de moldes nacionais, como: a A.H.A. (1945), a  Ernesto S. Simão (1947), a Edilásio 

Carreira da Silva (1950), a Moldopástico (1955), a Somema (1958), a Simoldes (1959), 

Tecmolde (1968), a Molde Matos (1968), Tecnimoplas (1971), Intermolde (1971), 

Iberomoldes (1975), Planimolde (1978), Somoltec (1979), Imoplastic (1980), Famolde 

(1983), Moliporex (1986), LN Moldes (1983), Set (1989), Socem (1997), IMA (1994), 

Moldit (1991), Frumolde (1990), entre outras.  

Procurámos visitar empresas na região da Marinha Grande e na de Oliveira de 

Azeméis, fundadas em diferentes décadas, por forma a termos uma perspectiva mais 

ampla do sector, nomeadamente em termos patrimoniais. Destas nossas visitas, um dos 

aspectos mais curiosos que, desde logo, detectámos foi a diferença em termos do tipo de  

moldes fabricados, quer na Marinha Grande, quer em Oliveira de Azeméis. Na Marinha 
                                                 
220 José Manuel Cordeiro, “Arqueologia e património industrial na zona do Grande Porto – um balanço de 
quinze anos”, Al-Madan, II Série (9), Outubro de 2000, p.119. 
221 Ididem. 
222 Ibidem. 
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Grande, as empresas apostaram claramente em moldes de pequena/média dimensão e de 

elevada complexidade técnica (entre 1 tonelada e as 20 toneladas) e, em Oliveira de 

Azeméis, a aposta recaiu sobre os moldes de grandes dimensões que, em alguns casos, 

podem ir até às 60 ou, mesmo, 80 toneladas. Isto não significa que, na Marinha Grande, 

não existam empresas que se dediquem ao fabrico de moldes de maior dimensão e que, 

em Oliveira de Azeméis, não haja empresas que fabriquem moldes de menor dimensão.  

Esta tendência, segundo apurámos, terá a sua origem nos anos 70 do século XX 

e mostra-se extremamente relevante, pois, apesar das tecnologias usadas no fabrico dos 

moldes não variarem, regra geral, consoante a sua dimensão, o mesmo não acontece, 

como é óbvio, em relação às máquinas usadas, visto que estas terão de apresentar 

diferentes características, nomeadamente em termos de tamanho.  

Assim, esta especialização deverá, numa futura intervenção museológica, ter de 

ser levada em conta, visto que, em termos patrimoniais, irá influenciar os três grupos de 

objectos identificados anteriormente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem 37 – 2 exemplos de Centros de Maquinação (marca “Rambaudi”) com dimensões muito 

diferentes223  

 

                                                 
223 www.sachmangroup.com (consultado em 15/10/2005). 
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Especificamente em termos patrimoniais, identificámos situações muito 

díspares, mas que nos permitem ter esperança em conseguir constituir uma colecção de 

objectos, representativa da evolução tecnológica do sector. Assim, e no que diz respeito 

ao grupo das máquinas, incluímos: equipamentos diversos (tornos, fresadoras, 

rectificadoras, engenhos de furar, erosoras, galgadoras, máquinas de injecção), 

ferramentas de corte e desbaste (fresas, mandris, brocas, mós), instrumentos de medir 

(paquímetros, compassos, esquadros) e  equipamentos de desenho (estiradores, várias 

gerações de computadores).   

Em relação ao grupo das peças finais, a situação ainda é mais positiva, uma vez 

que, desde sempre, os fabricantes de moldes, na impossibilidade óbvia de guardarem os 

moldes que produziam, ficavam sempre com algumas peças plásticas produzidas pelos 

seus moldes. Daí que sejam várias as empresas detentoras de colecções fantásticas de 

peças plásticas, das quais destacaria a A.H.A. (com peças desde a década de 40 do séc. 

XX até à actualidade) e a  Moldoplástico (com peças desde a década de 50 do séc. XX 

até à actualidade).  

Finalmente, no que diz respeito ao grupo dos moldes, desde logo suspeitámos 

que seria o objecto que mais dificuldades teríamos em encontrar, visto que, por um lado, 

o sector começou 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 é um exemplar único. Infelizmente, as nossas suspeitas relativamente 

a este grupo vieram a comprovar-se, visto que, salvo raras excepções, as empresas 

visitadas não têm qualquer exemplar dos moldes produzidos. Porém, ainda há uma 

esperança em colmatar esta falta, visto que muitos dos clientes estrangeiros de tempos 

remotos ainda mantêm ligações profissionais e, por vezes, pessoais, com algumas destas 

empresas. Portanto, e segundo alguns empresários com quem temos vindo a falar, ainda 

será possível recuperar alguns moldes mais antigos.   

Para além destes três grupos de objectos: máquinas, peças finais e moldes, 

procurámos igualmente identificar em que estado se encontram os arquivos mortos 

destas empresas, nomeadamente das mais antigas, já que se trata de documentos 

fundamentais para a compreensão da evolução histórica do sector. Em relação a este 

último aspecto, praticamente todas as empresas destruíram os seus arquivos, resultado 

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. Uma das honrosas excepções é a A.H.A., que preservou grande parte do 
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seu arquivo morto, desde a sua fundação, ainda que não se  encontre  nas condições 

ideais de preservação.  

Ainda no que diz respeito à documentação histórica das empresas é de referir a 

quase total destruição dos desenhos técnicos de diversos moldes produzidos, devido à 

dificuldade existente em arquivá-los, resultado da sua dimensão. Relativamente aos 

desenhos, mais uma vez, a A.H.A. é uma das empresas que ainda guarda diversos 

exemplares deste tipo de documento, mas que, igualmente, se encontram em condições 

de armazenamento bastante precários, o que compromete a sua salvaguarda.  

Procurámos também identificar se as empresas tinham fotografias, catálogos, 

entre outros documentos iconográficos. No que diz respeito a este tipo de fonte 

histórica, e apesar de muito já se ter perdido, felizmente todas as empresas guardam 

diversos documentos iconográficos, que nos 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, fotografar 

todos os moldes produzidos. 

Para concluir esta nossa breve descrição do património identificado nas visitas 

efectuadas, gostaríamos de fazer uma breve referência a um outro tipo de património, 

extremamente valioso em termos históricos, que ainda podemos encontrar em algumas 

destas empresas. Referimo-nos aos testemunhos que podem ser fornecidos pelos 

fundadores e por alguns  técnicos pioneiros deste sector industrial. Aliás, diversas 

empresas de moldes das mais antigas em Portugal, como: a Ernesto São Simão, a 

Moldoplástico, a Somema, a Simoldes, entre outras, ainda contam actualmente com os 

seus fundadores vivos, o que se mostra de uma enorme relevância para a compreensão 

do sector, devendo recorrer-se, para tal, o mais urgentemente possível, ao registo (vídeo 

e áudio) das suas memórias.  

Uma última curiosidade, que achamos interessante referir, diz respeito à escolha  

das empresas visitadas, nomeadamente as mais recentes, o que poderá suscitar, numa 

primeira análise,  algumas dúvidas, em relação  à sua pertinência no que diz respeito  à 

tentativa de encontrar objectos de fases mais tardias do sector. Porém, tal inclusão 

resulta, em parte, da nossa suspeita de que muitas empresas mais recentes pudessem ser 

detentoras de objectos mais antigos, pois apercebemo-nos que era usual, aquando da 

fundação destas empresas, por possuírem pouco capital, iniciarem as suas actividades 

com máquinas usadas. Tal terá acontecido com a Somema (torno da década de 50), a 
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Planimolde (um engenho de furar da década de 60) e a Socem (com uma máquina de 

injecção manual da década de 50/60).  

Apesar de não termos visitado todas as empresas do sector, constatámos, através 

das visitadas, que ainda é possível constituir uma colecção que represente, de forma 

fidedigna, a evolução histórica e tecnológica do sector. Todavia, não sabemos por 

quanto tempo mais alguns destes objectos resistirão, sendo, portanto, urgente tomar 

medidas, no sentido de se avançar para a sua musealização, para que aqueles não se 

percam irremediavelmente, como já aconteceu em tantos outros casos.  

Identificado o tipo de intervenção museológica e o estado actual em que se 

encontra o património da Indústria de Moldes, iríamos, no capítulo seguinte, apresentar 

algumas ideias que se prendem com o discurso museológico a adoptar num futuro 

Museu do Molde. 
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3.4 – Museu do Molde – sugestões para o seu discurso museológico  
 

Um futuro Museu do Molde deverá ser, a nosso ver, em primeiro lugar, um 

espaço que se identifique com a comunidade e vice – versa e que, em simultâneo, 

consiga desempenhar um importante papel educativo, transmitindo, de uma forma clara, 

o processo evolutivo do fabrico de moldes em Portugal. No fundo, tal como outros 

museus industriais, deverá contribuir para «fixar a memória colectiva do século (XX), 

formas de produção, objectos vinculados à indústria que, pela própria dinâmica do 

sistema de produção capitalista, estariam condenados ao esquecimento ao ficarem 

obsoletos»224.  

Deverá ser ainda um local bastante dinâmico, que leve as pessoas a visitarem-no 

regularmente, como se de um lugar de verdadeiro lazer se tratasse e, finalmente, deverá 

ser um museu verdadeiramente interactivo, recorrendo para tal a diversas soluções 

multimédia.  

O grande dilema é, então, o de conjugar todas estas valências num só espaço. 

Em termos expositivos, os problemas começam, desde logo, com a constituição do 

espólio. Daí que se coloquem as seguintes questões: qual será o tipo de espólio que se 

quererá apresentar e preservar? Quais as máquinas que se tentariam recuperar: todas as 

antigas ligadas ao sector ou só aquelas que representam verdadeiros saltos tecnológicos? 

No fabrico de moldes sempre se recorreu a diferentes e variados equipamentos 

(fresadoras, tornos, rectificadoras, engenhos de furar, entre outros). No entanto, surge 

uma dúvida: será que se deveria preservar, pelo menos, um exemplar de cada 

equipamento e as suas diferentes versões representativas dos tais saltos tecnológicos? 

Como referimos no capítulo anterior, não se poderá ter a pretensão de 

salvaguardar todo o património, devendo, antes, efectuar-se uma selecção criteriosa do 

diverso material existente, de forma a garantir uma fácil análise do contexto da evolução 

histórica da Indústria de Moldes, recorrendo-se, para tal, aos três grandes grupos de 

objectos já mencionados: máquinas, peças finais e moldes. Estes deverão ter a 

capacidade de contribuir para a identificação e interpretação de vários aspectos ligados à 

Indústria de Moldes Portuguesa, nomeadamente ao nível das principais fases de 

inovação tecnológica, ou seja, «as peças devem expor-se sistematicamente e 

                                                 
224 Maria Luisa Bellido Gant, Op.cit.,  p.173. 
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pedagogicamente, atendendo a um guia-padrão que explicite a intencionalidade da 

obra»225.  

Como resultado destas ideias, consideramos que devem ser levados em conta 

determinados critérios, como:  

1) papel histórico no desenvolvimento da indústria de moldes;  

2) relevância ao nível da inovação e do fomento de uma cultura de base 

científica;  

3)  importância no desenvolvimento dos sectores industriais dos vidros e dos 

plásticos;  

4)  contributos para o desenvolvimento da engenharia portuguesa;  

5)  raridade técnica, tecnológica e estética.  

 

Apresentados os principais critérios de selecção e tendo em conta que, segundo a 

nossa perspectiva, se deverá dar preponderância às principais fases de inovação 

tecnológica, resta-nos identificar claramente quais foram essas fases e que objectos 

poderão vir a ser expostos para atingir tais objectivos.  

Nas próximas páginas, iremos, então, identificar as principais fases da evolução 

tecnológica, ocorridas na Indústria de Moldes, desde as suas origens até à actualidade e 

alguns dos objectos que poderão ser considerados marcantes em cada uma dessas fases. 

Porém, antes de mais, convirá justificar que esta nossa maior insistência na componente 

tecnológica se justifica, desde logo, pela especificidade do sector e, como tal, pensamos 

que deverá estar bem expressa num futuro Museu do Molde.  

No entanto, convirá igualmente esclarecer que a constante renovação 

tecnológica, sendo uma das imagens da Indústria de Moldes, não resultou 

necessariamente da vontade dos responsáveis pelas indústrias em manterem-se na 

vanguarda mas, antes, da obrigatoriedade de se tornarem competitivos. A nosso ver, a 

Indústria de Moldes viu-se obrigada a acompanhar o crescimento extremamente rápido 

da Indústria de Plásticos.  

De facto, a Indústria de Plásticos nos últimos 60 anos, resultado das exigências 

do mercado, teve que, de ano para ano, produzir maiores quantidades, e mais 

rapidamente,  para se manter competitiva e conseguir responder à massificação do 

consumo, obrigando a constantes actualizações. Desta forma, viu-se “obrigada” a 

                                                 
225 Aurora León, El Museu – teoria, praxis y utopia, Madrid, Ediciones Cátedra, 1995, p.150.  
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desenvolver não só novos polímeros, que permitiram outras aplicações do plástico, mas 

também a utilizar novas máquinas cada vez mais automatizadas. Só desta forma 

conseguiu suprir as necessidades de consumo, exigidas pelo mercado, tanto mais que os 

ciclos de vida útil dos produtos têm-se tornado cada vez mais curtos. Os telemóveis, as 

televisões e os automóveis, entre outros objectos do nosso quotidiano, sofrem 

constantemente alterações estéticas e funcionais, que obrigam a uma regular procura de 

novas soluções técnicas que permitam satisfazer os consumidores.  

A Indústria de Moldes para Plásticos, perante este cenário, viu-se obrigada a 

acompanhar esta renovação tecnológica, que o fabrico de plásticos exigia. O facto de 

não ter capacidade de fabricar determinado molde, com características que permitissem 

tirar o máximo rendimento de uma nova e dispendiosa máquina de injecção, poderia 

significar a perda de um importante cliente. Perante este cenário, os industriais 

portugueses perceberam que era fundamental investir constantemente em novas 

tecnologias, pois só assim poderiam garantir o futuro das suas empresas.  

Desta forma, podemos afirmar que a evolução histórica das tecnologias usadas 

no fabrico de moldes em Portugal é caracterizada por quatro fases:  

1) Dos moldes para vidro aos primeiros moldes para baquelite (década de 30 e 40 

do século XX); 

2) Dos primeiros moldes para a injecção de plásticos à introdução da informática 

(da década de 50 aos inícios da década de 80 do século XX); 

3) A introdução da informática na Indústria de Moldes (década de 80 e 90 do 

século XX); 

4)  O alargamento da Cadeia de Valor (actualidade e perspectiva de futuro).  

 

Estas quatro fases poderiam, então, corresponder a quatro zonas distintas da 

exposição permanente de um futuro Museu do Molde onde, recorrendo a diversos 

objectos, se procuraria interpretar essas principais fases da evolução tecnológica do 

sector.  
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3.4.1 – Dos moldes para vidro aos moldes para baquelite  

 

O discurso museológico deveria ser pensado numa lógica cronológica, que 

levasse o público a iniciar a sua visita à exposição numa zona onde se explicariam as 

origens da Indústria de Moldes em Portugal, identificando-se a ligação aos moldes para 

vidro, fabricados na Aires Roque & Irmão, através de processos extremamente 

artesanais.  

Nessa área o visitante deveria ficar a entender que, nessa fase, se tratava de 

moldes maioritariamente em ferro fundido226, cujo fabrico se dividia em três grandes 

fases: a preparação da caixa de areia, o vasamento do ferro fundido e, finalmente, 

procedia-se ao torneamento227. Posto isto, e depois do molde devidamente arrefecido, 

era necessário proceder ao respectivo torneamento.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 38 – 2 moldes para vidro da década de 40 – Museu do Vidro (fotos: Nuno Beira) 

 

Nesta fase, tratavam-se de moldes feitos através de processos extremamente 

rudimentares, tendo como principal equipamento os tornos de correias. Isto só era 

possível porque as próprias peças de vidro, que iriam ser moldadas com estes moldes, 

não exigiam uma precisão dimensional muito rigorosa. 

                                                 
226 «Modernamente, surgiram entre nós os moldes de alumínio, como resultado da exploração 
internacional da bauxite, que possibilitou o fabrico de moldes mais baratos» (Jorge Custódio, A Indústria 
Vidreira na Perspectiva da Arqueologia Industrial, (...), p.76). Com a vulgarização do fabrico 
semiautomático e automático de vidro, os moldes passaram a ser feitos em aço temperado.   
227 Este processo é-nos descrito por um ex-operário e ex-empresário do sector, Joaquim Manuel Paour, da 
seguinte forma:  «Para fundir era, e é, necessário preparar a caixa de areia. Trabalho meticuloso e artístico 
que consiste em colocar a areia numa caixa de madeira, bem calcada e depois cuidadosamente imprimir o 
objecto a moldar, de modo a que as suas formas fiquem bem impressas. [...] Quando o ferro estava 
fundido, passava ao vasamento» (Vitor Hugo Beltrão, “Para que o futuro os não esqueça: Joaquim 
Manuel Paour”, O Molde, Ano 3, n.º7, Março de 1990, p. 19).  
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Nesta zona da exposição, na impossibilidade óbvia de fundir ferro in loco, 

poderia recriar-se em maqueta as principais fases de fabrico e expor-se moldes, peças 

em vidro feitas com os moldes expostos e, se possível, uma prensa para o fabrico de 

peças em vidro (idêntica à da imagem 4)228. Deveria, igualmente, procurar explicar-se 

que este processo de fabrico usado nos moldes para vidro terá sido, basicamente, o 

mesmo utilizado nos primeiros moldes para baquelite, feitos ainda na Aires Roque & 

Irmão.  

Ainda nesta zona, seria fundamental fazer transparecer a ideia de que, ao longo 

da segunda metade da década de 40, as peças plásticas foram-se tornando cada vez mais 

perfeitas, o que exigia, obviamente, moldes mais rigorosos. Para tal terá sido necessário 

recorrer a novos equipamentos, com outras capacidades, como é o caso dos limadores e 

dos engenhos de furar.  

 
 

Imagem 39 - Limador e engenho de furar229 

 

Para além da exposição destes dois equipamentos, ainda hoje existentes e que se 

encontram na Escola Secundária Eng. Calazans Duarte, na Marinha Grande, deveria 

expor-se algumas peças em baquelite e respectivos moldes desse período. No entanto, 

deixando claro que, nessa fase, máquinas como os tornos, limadores e engenhos de furar 

                                                 
228 O Museu do Vidro possui uma máquina destas, contudo não sabemos se seria possível adquirir outra. 
229 Engenho e Obra, memória de uma exposição (...), p. 162. 
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limitavam-se a fazer um trabalho de desbaste do aço, em volta das zonas moldantes da 

bucha e da cavidade e alguns furos necessários à estrutura dos moldes, ficando todo o 

processo de acabamento entregue à veia artística de muitos dos seus trabalhadores. As 

capacidades técnicas destes equipamentos eram ainda extremamente reduzidas, o que 

obrigava a que se desse a forma «ao aço à punceta (as superfícies complexas eram 

esculpidas manualmente), visto que os equipamentos não tinham capacidade para cortar 

o aço senão a direito».230  

Uma outra etapa fundamental do fabrico do molde, á qual seria interessante fazer 

já referência nesta primeira zona, é a do desenho dos moldes, com o intuito de tornar 

perceptível ao visitante o estado primário em que este se encontrava e a evolução que 

conheceu nos anos seguintes. Nesta fase, poderia já fazer-se referência ao  desenho de 

moldes, visto que a A.H.A., desde sempre, terá tido alguém dedicado a este serviço231. 

Porém, nesta fase, mais do que desenhar era importante «escalonar – entenda-se: terem 

todos a mesma proporção»232.  

 

 

 

 
3.4.2 – Dos primeiros moldes para a injecção de plásticos à introdução 

da informática  

 

 

Percorrida a primeira zona, onde se explicariam as origens e os primeiros anos 

da Indústria de Moldes em Portugal, o visitante deveria passar para uma segunda, onde 

se procuraria apresentar a evolução do sector, desde o fabrico dos primeiros moldes para 

injecção (finais da década de 40, inícios da de 50 do século XX) até à introdução da 

informática no fabrico de moldes (inícios da década de 80 do século XX). 

Nesse local, tentar-se-ia passar a mensagem de que, a partir dos finais da década 

de 40, inícios da de 50 do século XX, se vulgarizou o fabrico de peças plásticas pelo 

processo de injecção, o que obrigou a moldes mais complexos, os quais já seriam em 

                                                 
230 Jorge Sales Gomes, Op.ci., p. 25.  
231 Para executar os primeiros desenhos foi contratado, ainda em 1945, um jovem marinhense, de seu 
nome Carlos Alexandre que, sem qualquer tipo de experiência em desenho, irá tornar-se no «primeiro 
homem deste ofício, o primeiro homem a projectar moldes, que em vidro eram então» (“Carlos 
Alexandre, 69 anos – O desenhador e o livro da Rússia”, Moldes, separata do Jornal de Leiria, 20/11/ 
1997). 
232  Ibidem. 
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aço, por forma a resistir às elevadas pressões e temperaturas. Tais exigências obrigaram 

Aníbal H. Abrantes a adquirir novos equipamentos, nomeadamente alguns pantógrafos 

(também conhecidos por copiadoras). Os pantógrafos mostraram-se extremamente 

importantes até quase aos finais da década de 70, uma vez que, pelo processo de cópia, 

a partir de modelos à escala, normalmente em gesso, era possível maquinar no aço 

formas bastante complexas que, por outro processo, se tornariam muito demoradas. 

Resultado da sua importância, deveria expor-se, nesta zona, um pantógrafo, 

acompanhado de algumas fotografias que permitissem, de uma forma mais simples, 

interpretar o funcionamento deste equipamento. 

 
Imagem 40 – Pantógrafo                                   Imagem 41 – Operário da empresa Edilásio Carreira  
(marca Fratelli Troglia VAF T2)233                  da Silva a trabalhar no pantógrafo (déc. de 60)234 
 

 
 
Imagem 42 – Operário da A.H.A. a trabalhar num modelo em gesso, para usar no pantógrafo (déc. 
de 60)235 
                                                 
233 Este pantógrafo da década de 50/60 é propriedade da Somema,  Engenho e Obra, memória de uma 
exposição,(...), Op.cit, p. 163. 
234 Arquivo Fotográfico da Edilásio Carreira da Silva. 
235 Arquivo Fotográfico da A.H.A. 
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Os primeiros moldes para injecção fabricados em Portugal destinavam-se, 

essencialmente, a brinquedos, figuras religiosas (santos) e utilidades domésticas (baldes, 

bacias, etc.). Desta forma, para esta fase, além dos diversos equipamentos anteriormente 

referidos, deveriam expor-se diversas peças plásticas e fotografias da época. 

 

 
Imagem 43 – Alguns exemplos de peças plásticas, ainda existentes na Moldoteca da A.H.A., dos 
inícios da década de 50 (fotos: Nuno Beira) 
 

 

 

 

 
Imagem 44 – Molde da A.H.A. dos inícios da década de 50 (foto: Nuno Beira) 
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Se, relativamente às peças plásticas deste período, não existirão dificuldades de 

maior em encontrar exemplares representativos, o mesmo não se poderá dizer em 

relação aos moldes. De facto, temos algumas reservas quanto à possibilidade de 

encontrar este tipo de moldes, pois apesar de, neste período, estes serem vendidos 

unicamente para Portugal, a maior parte das fábricas clientes já terão encerrado há 

muitos anos. O molde de uma colher apresentado na imagem 40, propriedade da A.H.A., 

será, porventura, um dos poucos moldes ainda existentes deste período. 

Para além das peças e dos moldes, seria igualmente interessante expor um 

exemplar de uma máquina manual de injecção usada nestas datas, visto que ainda 

existem algumas na posse de empresas como: a A.H.A., a Socem e a Grandupla e que, 

pelo menos, no caso da máquina da Grandupla, ainda se encontram em estado 

funcional. 

 

 
Imagem 45 – Máquina manual de injecção de plásticos (década de 50)236 
 

Contudo, esta fase não ficou marcada apenas por estas tecnologias, visto que, 

com o início das exportações, passou a existir uma maior necessidade de aquisição de 

novos e mais modernos equipamentos, em virtude da cada vez maior perfeição que se 

exigia das peças plásticas. A partir deste momento passam a fabricar-se moldes para 

dois grandes grupos de peças plásticas: brinquedos (carros, aviões, barcos, animais, 

soldados, bonecos, entre outros) e utilidades domésticas e decorativas (pratos, copos, 

                                                 
236 J.M. Guerra, “O Museu do Molde”, O Molde, n.º 44, Junho de 2000, p. 59. 
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caixas diversas, molduras, vasos, açucareiros, manteigueiras, tabuleiros, flores de 

plástico, entre outras) (ver anexo 19). 

 

 
Imagem 46 – Fotografias de algumas peças plásticas (primeiros anos da década de 60)237 

 
 

 
 
Imagem 47 - Alguns exemplos de peças plásticas, ainda existentes, dos inícios da década de 60 
(fotos: Nuno Beira) 
 
 

Partindo do princípio de que Aníbal H. Abrantes terá sempre apetrechado a sua 

empresa com os mais recentes equipamentos necessários ao fabrico de moldes,  como é 

visível na já referenciada lista de Máquinas, Ferramentas e seus Acessórios da A.H.A, 

que faz parte do Contrato de Seguro efectuado a estes equipamentos em 1959, podemos 

ter uma noção das tecnologias usadas neste período.  Assim, entre outros equipamentos, 

destacamos os seguintes: pantógrafos, fresadoras de precisão, fresadoras verticais, 

fresadoras normais, tornos mecânicos, tornos de alta precisão, limadores e máquinas de 

rectificar, entre outros 238 (ver anexo 3).  

                                                 
237 Arquivo Fotográfico da Edilásio Carreira da Silva. 
238 “Contrato de Seguro de 7 de 11 de 1959”, Arquivo da A.H.A. 
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Através desta lista, verificamos igualmente que a palavra “precisão” começa a 

surgir associada aos equipamentos, ou seja, era exigido, cada vez mais, um elevado 

rigor dimensional aos moldes. Para conseguir atingir a dita precisão foi fundamental a 

introdução de novos equipamentos, dos quais destacamos as fresadoras, que permitiam 

fazer determinadas tarefas de desbaste de aço que, até então, eram praticamente 

impossíveis de executar.  

 

 
Imagem 48 – Operário a fresar com o modelo à vista239 

 

A vontade de satisfazer as exigências técnicas destes novos clientes estrangeiros 

terá levado Aníbal H. Abrantes a adquirir, em 1958, uma «máquina de electroerosão que 

teve que ser devolvida, pois ninguém conseguia trabalhar com ela»240. Este exemplo é 

mais uma prova da vontade deste empresário em equipar constantemente a sua empresa 

com o que existia de mais moderno. 

No entanto, apenas com o uso de novos equipamentos, não era suficiente atingir 

a perfeição desejada, tornando-se, então, cada vez mais fundamental o trabalho dos 

desenhadores projectistas, pois eram estes que definiam, com profunda exactidão, todas 

as medidas dos moldes 
                                                 
239 Arquivo Fotográfico da A.H.A. 
240 Felisbela Lopes, Op.cit., p. 21.   
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Imagem 49 – Desenho técnico de um molde (década de 60)241 

 

 
Imagem 50 – Exemplo de um estirador usado na A.H.A. nos anos 60, 70 e 80 (foto: Nuno Gomes) 

                                                 
241 Arquivo Fotográfico da Edilásio Carreira da Silva. 
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 Nesta zona do museu, poderiam expor-se as diferentes fases do processo de 

fabrico, uma vez que, a partir deste período, já é possível apresentar, em alguns casos, o 

desenho técnico do molde, o molde (em última análise, uma fotografia), os diferentes 

equipamentos usados e, por último, a peça plástica.   

 

 
Imagem 51 – Rectificação (década de 60)242 

 

 
Imagem 52 – Torneamento (década de 60)243 
 

                                                 
242 Arquivo Fotográfico da A.H.A. 
243 Ibidem. 
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Este conjunto de equipamentos como: as galgadoras, rectificadoras, 

mandriladoras, fresadoras, tornos, engenhos de furar, entre outros, irá manter-se, regra 

geral, como o indispensável para satisfazer as necessidades dos clientes, ao longo da 

década de 60. A estes, podemos ainda acrescentar as máquinas de erosão por penetração 

– electroerosão, que começaram a ser utilizadas nos finais da década de 60, inícios da de 

70 do séc. XX, mas cuja verdadeira vulgarização só iria verificar-se na década de 80.  

Estas máquinas, através do recurso a ferramentas em cobre ou grafite – “eléctrodos” – 

permitiam realizar maquinações no aço, até então impossíveis de fazer, recorrendo às 

tecnologias existentes. O processo de desbaste do aço por electroerosão ocorre através 

de inúmeras e sucessivas descargas eléctricas, que irão provocar a fusão de aço, 

permitindo que este adquira as formas pretendidas. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagem 53 - Máquina de electroerosão, propriedade da empresa Molde Matos (década de 70)244 
 
  
 Este equipamento deveria igualmente ser exposto nesta zona; contudo, não 

poderia deixar de se explicar, de forma bastante clara, a importância que a introdução 

desta tecnologia trouxe para a Indústria de Moldes, nomeadamente ao nível da 

maquinação de determinadas formas extremamente complexas (principalmente os 

ângulos rectos), da diminuição do tempo despendido nos trabalhos de acabamentos e da 

                                                 
244 Engenho e Obra, memória de uma exposição (...), p. 162.  
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própria qualidade final dos moldes. Para que a explicação da importância desta 

tecnologia fosse conseguida, seria interessante apresentar, junto dela, dois moldes 

idênticos, mas em que num se tivesse recorrido à electroerosão e no outro não. A eles 

deveria igualmente juntar-se um esquema que mostrasse o tempo gasto no fabrico de 

cada um deles. Tudo isto permitiria que o visitante, mais facilmente, se apercebesse das 

transformações que esta tecnologia provocou no fabrico de moldes.   

No entanto, e como já referimos, a electroerosão só viria a vulgarizar-se nos 

finais da década de 80 do século XX. Assim, apesar da constante introdução de diversos 

e novos equipamentos, a componente manual nunca deixou de se mostrar fundamental 

na qualidade final dos moldes. De facto, após todas as operações de maquinação 

desenvolvidas pelos mais diferentes aparelhos, os moldes acabavam sempre nas mãos 

de um técnico que, artística e pacientemente, dava os últimos retoques em algumas 

geometrias complexas que as máquinas não conseguiam fazer ou elaborando os 

polimentos finais do aço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem 54 – Imagem de um operário a desbastar     Imagem 55 – Operário da A.H.A. na fase  final 
o aço com uma punceta (1965)245                                   de acabamentos de um mole – polimento (anos 
                                                                                           60)246 
 

 

Com a passagem dos anos, os fabricantes de peças plásticas foram-se tornando 

cada vez mais exigentes, o que obrigou a novas e constantes actualizações tecnológicas, 

ou seja, foi imperioso adquirir novas máquinas que possibilitassem que os moldes 

tivessem um rigor dimensional cada vez maior. A partir desta fase, começa a verificar-
                                                 
245 Arquivo Fotográfico da A.H.A. 
246 Ibidem. 
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se algo que ainda hoje prevalece e que diz respeito à qualidade do parque de máquinas, 

como forma de garantir a ligação com os clientes e como meio de angariar novos. 

Assim, deixa de ser unicamente relevante o facto de se ter este ou aquele equipamento, 

para ser fundamental, e quase obrigatório, ter um equipamento específico, de uma 

determinada marca e com certas características. Um bom exemplo deste aspecto são as 

fresadoras da marca Bridgeport que, ao longo dos anos 60 e 70, eram consideradas 

como os “Rolls Royce” da Indústria de Moldes e que, por si só, contribuíam fortemente 

para a imagem de qualidade da empresa que as possuísse e dos moldes que aí eram 

fabricados. Como resultado desta importância, consideramos fundamental que se 

exponha um exemplar destas fresadoras, das quais sabemos existirem várias, algumas 

ainda em funcionamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Imagem 56 – Fresadora, marca “Bridgeport” (década de 70)247                                

                                                 
247 Arquivo Fotográfico da Edilásio Carreira da Silva. 
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Um outro bom exemplo das maiores exigências técnicas, solicitadas aos 

fabricantes de moldes neste período, é a texturização dos aços, técnica esta que permitia 

satisfazer as solicitações de clientes americanos, para as «peças moldadas se 

apresentarem com texturas imitando a madeira, o cabedal, ou quaisquer outros modelos 

como já se fazia nos USA, com a finalidade de substituir estes materiais nobres, por um 

meio mais barato e procurando preservar as fontes naturais, em vias de extinção: 

madeira e pele de animais»248. Resultado de mais esta exigência técnica, irá surgir, em 

1969, a empresa Mold Tech, que viria a especializar-se no processo de “photo etching”, 

baseado num tratamento químico efectuado aos aços, para que estes apresentassem a 

textura desejada. Este processo seria bastante interessante de musealizar, visto que 

permitiria aos visitantes compreenderem como as peças plásticas apresentam uma ou 

outra textura.  

No que diz respeito ao tipo de moldes e respectivas peças plásticas que se 

deveriam expor, como sendo representativas do período entre os finais da década de 60 

e inícios da de 80 do século XX, constatámos que se continuavam a fabricar, 

maioritariamente, moldes para utilidades domésticas, objectos de decoração e 

brinquedos. Em relação aos brinquedos, será de destacar os famosos Hobby-Kits 

(brinquedos montados pela própria criança) que, serão, sem dúvida, os moldes mais 

marcantes deste período. Porém, para além deste tipo de molde, irão começar a surgir 

outros, nomeadamente os ligados à electrónica e comunicações (televisões, rádios, 

secadores, aspiradores, telefones, entre outros). 

 
Imagem 57 – Exemplos de peças feitas com moldes da A.H.A. nos anos 70249 

                                                 
248 Vítor Hugo Beltrão, “Textura Química nos Moldes /Photo – Etching”, O Molde, ano 17, n.º 63, 
Setembro de 2004, p. 31. 
249 Arquivo Fotográfico da A.H.A. 
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Imagem 58 e 59 – Molde e peça – Hobby-Kit  (anos 60)250 

 

 
Imagem 60 – Molde e peça – Hobby-Kit  (1966)251 

                                                 
250 Arquivo Fotográfico da Edilásio Carreira da Silva.  
251 Ibidem.  
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Ao longo da década de 70 e inícios da de 80 do séc. XX, consequência da maior 

complexidade das peças plásticas, os desenhos tornam-se, também eles, «cada vez mais 

complexos e a “engenharia” entrou definitivamente nas salas de desenho e nas empresas 

de moldes para plástico»252. Todos estes factores, juntamente com a introdução da 

informática no processo de fabrico, irão contribuir para um dos mais significativos e 

profundos saltos tecnológicos ocorridos no sector.  

 

 
 

 

3.4.3 – Introdução da Informática na Indústria de Moldes  
 

 

Este novo salto tecnológico resulta, em larga medida, do espírito empreendedor 

dos industriais do sector dos moldes para plásticos que, desde sempre, procuraram 

manter uma mente aberta, em constante contacto com o que de mais avançado se fazia 

pelo Mundo fora. Nesse sentido, era (e ainda é) habitual a deslocação dos nossos 

empresários e técnicos ao estrangeiro, com o intuito de visitarem os seus clientes ou 

para participarem em conferências e feiras internacionais, onde o convívio com as mais 

recentes tecnologias se tornava mais fácil. Resultado dessas viagens, os empresários do 

sector puderam ter contacto, antes de qualquer outro sector industrial em Portugal, com 

as primeiras experiências que se estavam a realizar no âmbito da aplicação da 

informática ao meio industrial. Tal facto verificou-se com os sistemas de Controle 

Numérico (CN), nos finais da década de 70 e, mais tarde, com os de Controlo Numérico 

Computorizado (CNC) nos primeiros anos da década de 80, os quais rapidamente se 

impuseram e se generalizaram em algumas fábricas de moldes.  

A partir do momento em que este tipo de sistema se instala na Indústria de 

Moldes, principalmente o CNC, esta passa a ficar para sempre ligada aos computadores. 

Logo, todo o seu desenvolvimento começará a desenvolver-se a pari passu com o ritmo 

vertiginoso a que o mundo da informática  nos tem vindo a habituar.  

 

 

                                                 
252 Eduardo Beira, Joaquim Menezes, Nuno Gomes, Cristina Crespo, Dos Moldes à Engenharia do 
Produto, a trajectória de um cluster, http://in3.dem.ist.utl.pt/msc_04history/aula_6_a.pdf (consultado em 
12/03/05). 
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Imagem 61 – Sistema Diaprog – primeiro sistema de CAM para geração de programas de 
maquinação, adquirido pela Iberomoldes em 1983253 
 
 

           

A importância da informática no fabrico de moldes não deverá ser descurada em 

termos museológicos. Porém a exposição de várias gerações de computadores e 

equipamentos poderá não ser suficiente para permitir que o visitante compreenda a 

relevância que a sua introdução desempenhou no desenvolvimento da Indústria de 

Moldes. Para além disso, não é garantido que ainda existam equipamentos que nos 

permitam expor essa evolução tecnológica.  

Nesta zona, talvez mais do que em qualquer outra, será fundamental recorrer a 

diversas soluções de apoio à interpretação, como vídeos explicativos. Mas, destes 

aspectos trataremos mais adiante.  

Porém, se os computadores e os equipamentos poderão não possibilitar uma 

rápida e fácil interpretação da sua complexidade, o mesmo não se poderá dizer em 

                                                 
253 Engenho e Obra, memória de uma exposição (...), p. 162. 
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relação às peças plásticas e, eventualmente, aos moldes. Nesta área seria fundamental 

expor determinadas peças, com as quais todos nós estamos familiarizados, 

nomeadamente da indústria automóvel, electrónica e comunicações. Tal facto permitiria 

que o visitante facilmente se apercebesse que uma grande parte das peças plásticas, que 

compõem os mais diversos produtos do nosso dia-a-dia, de importantes marcas 

mundiais, são feitas a partir de moldes portugueses. Logo, seria fácil entender o elevado 

nível tecnológico que o sector apresenta actualmente.  

Juntamente com as peças, à imagem das fases anteriores, deveriam expor-se os 

respectivos moldes, os quais, por si só, permitem compreender toda a complexidade 

tecnológica que o seu fabrico implica. 

 

 
Imagem 62 – Exemplos de peças plásticas fabricadas recentemente com moldes portugueses254 

 

 
Imagem 63 – Exemplo de um molde de elevada complexidade e rigor dimensional para injecção de 
peças plásticas para electrónica automóvel255  
 

                                                 
254 Arquivo Fotográfico da Cefamol. 
255 Ibidem. 
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3.4.4 – Actualidade e Futuro. Alargamento da Cadeia de valor 
 

Como resultado de todo o conhecimento adquirido, nomeadamente no âmbito da 

engenharia dos moldes, o sector começa, cada vez mais, a apostar em subir na cadeia de 

valor do processo produtivo. Actualmente, algumas empresas já não fabricam apenas 

moldes, visto que adquiriram competências que lhes permitem, igualmente, fazer parte 

integrante de todo o processo de concepção e fabrico do produto final, ou seja, fazem o 

design, a engenharia do produto256, os protótipos do produto, a engenharia do molde e, 

em alguns casos, a injecção da peça plástica. 

Um dos melhores exemplos de empresas que investiram na política de subir na 

cadeia de valor é o Grupo Vangest, cuja sede está localizada na Marinha Grande e que 

já conta com vários produtos no mercado, completamente desenvolvidos pelas várias 

empresas do grupo. A imagem 57 mostra um berbequim da marca Black & Decker, 

comercializado na América do Sul, que foi totalmente desenvolvido, desde o design até 

ao produto final, pelo Grupo Vangest. Assim, para muitas empresas, e cada vez mais, o 

molde é actualmente apenas uma parte de um complexo processo de desenvolvimento 

industrial.   

 
Imagem 64 – Subida na cadeia de valor. Publicidade do Grupo Vangest 

                                                 
256 A Engenharia do Produto diz respeito ao desenvolvimento de soluções técnicas que viabilizem o 
funcionamento técnico do produto. 
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Como prova de que é este o caminho estratégico que a Indústria de Moldes 

pretende seguir, basta mostrar a linha gráfica que o sector começou a apresentar, 

recentemente, nas diversas acções promocionais desenvolvidas pela Cefamol, tais como: 

feiras industriais, conferências e missões – como podemos constatar na imagem 65. De 

facto, infere-se da referida imagem que o sector se propõe oferecer não apenas o molde, 

mas um conjunto de outras valências: imaginar a ideia/design (imagining the idea), 

desenvolver a ideia – engenharia do produto (developing the idea), experimentar a 

ideia/protótipos (experiencing the idea), construir a ideia/molde (building the idea) e 

distribuir a ideia/produto (delivering the idea). 

 

 
Imagem 65 – Imagem para promoção da Indústria de Moldes no estrangeiro, desenvolvida no 
âmbito do projecto Engineering & Tooling from Portugal257 
                                                 
257 Arquivo Fotográfico da Cefamol. 



 139

A grande dificuldade para quem procura identificar, neste período, as principais 

inovações tecnológicas reside na rapidez com que estas têm vindo a ser introduzidas. No 

entanto, podemos enumerar algumas das recentes novidades introduzidas no sector, tais 

como: os Centros de Maquinação de Alta Velocidade, os novos equipamentos de 

Controlo Dimensional das Peças e dos Moldes, as várias tecnologias de Prototipagem 

Rápida, o Rapid Tooling, a Prototipagem Virtual, entre outras.  

Assim, pensamos que o Museu do Molde não deve descurar a apresentação da 

realidade actual do sector e a perspectivação do seu futuro. Este aspecto mostra-se, a 

nosso ver, de elevada importância por dois motivos fundamentais. Por um lado, porque 

pode representar mais um contributo no desenvolvimento da imagem da Indústria de 

Moldes, enquanto sector em constante actualização tecnológica, aspecto extremamente 

importante para o seu sucesso. Por outro, existem também justificações de índole 

museológica, visto que, como temos vindo a verificar, este sector encontra-se 

constantemente em processo de actualização tecnológica, o que origina que, por 

exemplo, os equipamentos sejam substituídos com muita vulgaridade (o que é hoje alta 

tecnologia, torna-se obsoleto amanhã). Deste facto, poderão vir a resultar perdas 

patrimoniais graves para um futuro entendimento da evolução tecnológica do sector, 

uma vez que, resultado dos ciclos de vida cada vez mais curtos de muitos dos 

equipamentos utilizados, poderá acontecer que não se consiga desenvolver, em torno 

destes, a sensibilidade histórica e museológica necessária.  
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3.5 – Museu do Molde – algumas Características dos espaços 

museológicos 

 

No capítulo anterior apontámos algumas sugestões para o discurso museológico 

do futuro Museu do Molde. Limitámo-nos, contudo, a descrever apenas uma das muitas 

áreas possíveis que este museu poderá vir a ter, a Área de Exposições Permanentes.  De 

facto, o Museu do Molde terá de incluir outras áreas específicas, as quais deverão ser 

alvo de uma profunda reflexão, aquando da elaboração do projecto museológico. Só 

após este trabalho se poderá avançar para a fase arquitectónica propriamente dita, pois, 

caso contrário, corre-se o risco do edifício nunca vir a possibilitar a concretização dos 

objectivos do museu.  

Neste sentido, relembramos a necessidade de se ter uma mente aberta, 

mostrando receptividade à pluridisciplinariedade, o que obriga a um constante diálogo 

entre as principais partes envolvidas na fase do projecto, nomeadamente entre os 

museólogos e os arquitectos.  

Assim, e segundo uma perspectiva de carácter mais museológico, defendemos 

que o futuro Museu do Molde, tal qual o imaginamos, para poder cumprir os seus 

objectivos enquanto espaço cultural moderno, deverá contar, pelo menos, com as 

seguintes áreas:  

- Área de Exposições;  

- Auditório; 

- Área de Estudo e Investigação;  

- Área de Reservas, Conservação e Restauro;  

- Área Comercial e de Lazer;   

- Área de Serviços. 

 

De acordo com estas ideias, e tendo em conta que se prevê que o edifício do 

Museu do Molde venha a ser construído de raiz, apresentaremos, de seguida, algumas 

sugestões quanto às características e valências que estas diferentes áreas poderiam ter.  

Assim, e no que diz respeito à Área de Exposições, defendemos que esta se deverá 

dividir em duas zonas específicas: uma dedicada à Exposição Permanente e outra a 

Exposições Temporárias. A primeira terá, obrigatoriamente, de ser uma das maiores 

áreas, se não a maior de todo o Museu, e ser pensada de forma a que, com alguma 

facilidade, se possa alterar o percurso expositivo, quer ao nível do circuito a percorrer, 
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quer como resultado da necessidade de aumentar o espólio exposto. Para tal devem 

estudar-se as melhores soluções no que diz respeito aos equipamentos que servirão de 

suporte ao material a expor, os quais deverão, entre outros aspectos, ser de fácil 

mobilidade. 

Será nesta área que poderão aplicar-se algumas das sugestões ao nível do 

discurso museológico descritas no capítulo anterior. Todavia, a exposição dos 

equipamentos representativos das principais fases tecnológicas da Indústria de Moldes, 

por si só, não é suficiente para se compreender a sua relevância para o sector, devendo 

estes ser acompanhados por um conjunto de recursos didácticos, que permitam a sua 

compreensão e contextualização tecnológica. A este propósito, Aurora León apresenta, 

como exemplo, uma suposta sala dedicada à evolução da máquina de escrever, referindo 

que «devem confrontar-se as peculiaridades das peças, ilustrando-as não apenas com a 

sua presença física, mas também com os resultados que delas se obtiveram (indicando 

tipografias, modelos de letras, formas diferentes de redacção entre a escrita manual e a 

industrial)»258. 

Transpondo este exemplo para a Indústria de Moldes, pensamos ser fundamental 

que, sempre que possível, numa futura exposição de determinado equipamento/máquina 

se possa expor um molde e respectiva peça plástica. Esta solução facilitaria o 

entendimento das vantagens e das diferenças provocadas pela introdução tecnológica. 

Desta forma, há que contextualizar o objecto e permitir o seu entendimento pelo 

público, pois só assim a exposição se poderá tornar um «meio de comunicação idóneo 

para traduzir o discurso científico que dá sentido aos objectos»259. 

Para alcançar esse desiderato pensamos que a solução poderá passar pela 

aplicação das Novas Tecnologias Informáticas no âmbito museológico, já que se 

revelam óptimas ferramentas de motivação, que nos permitem alcançar “realidades” 

que, de outra forma, se tornariam impossíveis. De facto, o que era ontem um sonho, 

hoje, com o recurso às novas tecnologias, torna-se realidade. As potencialidades destas 

tecnologias permitem que exploremos alguns ambientes, processos ou objectos, não 

através de livros, fotografias ou filmes, mas a partir da análise e manipulação de 

modelos virtuais do objecto de estudo. Assim, podemos aprender, visitando lugares 

onde jamais estaremos na vida real, talvez pelo facto de serem muito pequenos para 

                                                 
258 Aurora León, Op.cit., p.150.  
259 Ángela García Blanco, La exposición un medio de comunicación, Madrid, Ediciones Akal, 1999, p.36. 
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serem vistos ou muito grandes para serem examinados como um todo, ou ainda muito 

caros ou até por se encontrarem muito distantes. 

De facto, a aplicação das Novas Tecnologias, em ambiente de Museu, apresenta 

um conjunto de vantagens: facilita o processo de construção do conhecimento pelo 

visitante, é altamente motivadora e permite a interactividade. Para além disso, tem ainda 

uma grande utilidade educativa, nomeadamente quando se verifica que a interacção 

provoca uma maior motivação, quando permite tornar perceptível o imperceptível e 

ensinar tarefas que envolvam capacidades manuais ou movimentos físicos. Trata-se de 

“um mundo” de novas soluções que poderão contribuir determinantemente para a 

«democratização e vulgarização»260 da ciência, rompendo definitivamente com o «tabu 

[da proibição] de se tocar e de se aproximar das peças expostas»261.  

São vários os sistemas que poderiam utilizar-se num futuro Museu do Molde, 

como é o caso da realidade virtual que, de uma forma simplista, pode ser definida como 

uma nova área da ciência da computação que «utiliza dispositivos que captam os 

movimentos reais do nosso corpo, para que nos sintamos dentro do interface. Usando o 

nosso próprio corpo, pode-se viver uma situação artificial, tornando-se tão realista 

quanto o real»262. Convirá referir que «não há realidades virtuais, mas sim ambientes 

virtuais, e os produzidos com um computador serão por definição uma simulação, uma 

imitação dessa realidade»263. 

Este tipo de sistema apresenta múltiplas potencialidades e é passível de ser 

aplicado nas mais variadas áreas, como: a medicina, a arquitectura, a educação, o 

entretenimento e a museologia. A realidade virtual pode ser emersiva e não emersiva, 

sendo que a realidade virtual emersiva se «baseia no uso de capacetes (óculos) ou de 

salas de projecção nas paredes, enquanto que a realidade virtual não emersiva se baseia 

no uso de monitores»264.  

Outro sistema deste tipo é a Realidade Aumentada, que «é uma combinação da 

visão do ambiente real com o ambiente virtual. Este tipo de sistema é obtido através da 

conjugação de sistemas de telepresença e realidade virtual. Geralmente, utiliza-se um 

                                                 
260 Francisca Hernandéz Hernandéz, Op. cit., p. 230. 
261 Ángela García Blanco, Op. cit.,p.160. 
262 http://geocities.yahoo.com.br/interface(realidade_virtual.htm (consultado em 06/05/2003). 
263 Maria Luisa Bellido Gant, Op. cit., p.104. 
264 http://www.realidadevirtual.com.br/ (consultado em 06/05/2003). 



 143

par de óculos ou um capacete com visor semitransparente, de forma a que a visão do 

ambiente real possa ser sobreposta com a informação do ambiente virtual»265. 

Finalmente, um outro sistema, que pode ser referido, são os hologramas que, no 

fundo, não são mais do que «registos de objectos que, quando iluminados de forma 

conveniente, permitem a observação dos objectos que lhe deram origem. Ao contrário 

da fotografia, que apenas permite registar as diferentes intensidades de luz proveniente 

da cena fotografada, os hologramas registam também a fase da radiação luminosa 

proveniente do objecto. Nesta fase está contida a informação sobre a posição relativa de 

cada ponto do objecto iluminado, permitindo reconstruir uma imagem com informação 

tridimensional»266. 

Trata-se de sistemas que fomentam a interactividade, permitindo que o «visitante 

deixe de ser passivo para passar a tomar decisões e converter-se num sujeito activo que 

pode interagir com a massa informativa, seleccionando, modificando e alterando o seu 

conteúdo[..] interactividade permite ao aluno aprender, encontrar a informação desejada 

a partir das suas necessidades e interesses, e a construir de forma autónoma o seu 

conhecimento»267. 

Ao contrário da generalidade dos museus tradicionais (arte, arqueologia, 

história, entre outros), em que os objectos são apresentados ao público para que este 

apenas os contemple, nos museus que optem pelas soluções acima descritas, os objectos 

e outros elementos deverão oferecer a possibilidade ao visitante de  interagirem com o 

meio museológico envolvente. A este respeito, o Museu do Molde deverá ter como 

principal função educativa explicar que este sector, com base em múltiplas tecnologias e 

conhecimentos, é, antes de mais, uma actividade de criação, onde se desenvolve 

praticamente tudo o que nos rodeia no quotidiano. Todos nós podemos fazer parte desse 

processo, se estivermos inseridos no mundo industrial, onde é possível desenvolver o 

espírito de criatividade e de iniciativa. Contudo, para que este tipo de sentimento e 

interesse se desenvolva, torna-se fundamental que o futuro Museu do Molde se 

apresente com grande parte das características referidas anteriormente, nomeadamente 

ao nível das Novas Tecnologias, pois só assim se tornará atractivo. 

No que diz respeito à área dedicada a Exposições Temporárias, defendemos que 

esta deverá ser pensada como um espaço multifuncional. Pelo facto de, em nossos dias, 

                                                 
265  Ibidem. 
266 http://www.cienciaviva.pt/projectos/pulsar/hologramas/  (consultado em 07/04/2003). 
267 Maria Luisa Bellido Gant, Op. cit., p. 82. 
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os museus não poderem ter a pretensão de usar as suas instalações apenas para 

actividades que lhes digam directamente respeito, principalmente se estes se 

encontrarem localizados em pequenas cidades como é o caso da Marinha Grande, em 

que escasseiam as salas culturais. Assim, este espaço poderá também vir a acolher 

exposições, apresentações ou espectáculos dedicados a temáticas completamente 

distintas (como exposições de arte, apresentações de livros, debates culturais, pequenos 

espectáculos musicais, entre outros). Desta forma, a cidade ganhará mais um espaço 

cultural e o museu lucrará, quer com os rendimentos que poderão advir do seu aluguer, 

quer com os novos públicos que poderá atrair.  

Para além destas valências mais genéricas, este espaço apresentaria Exposições 

Temporárias dedicadas exclusivamente ao sector, tais como: fases específicas do 

processo de fabrico (projecto, fresagem, electroerosão, entre outras); determinada 

empresa (por exemplo, a propósito da comemoração de uma data especial);  certo tipo 

ou marca de equipamentos; matérias-primas; produtos lançados recentemente no 

mercado, nos quais existam uma forte presença de moldes portugueses (poderia expor-

se um automóvel, junto ao qual se colocariam todas as peças plásticas injectadas com 

moldes portugueses), entre outras. 

Para dar apoio à Exposição Permanente e às Temporárias, o Museu do Molde 

deveria contar com um pequeno auditório que permitisse a reprodução de filmes 

explicativos das exposições e a apresentação de palestras temáticas.   

Da designada Área de Estudo e Investigação, pensamos que deveriam fazer parte 

dois locais: uma Biblioteca e um Centro de Documentação/Arquivo Histórico da 

Indústria de Moldes. A biblioteca deveria reunir e disponibilizar o máximo possível de 

publicações específicas, tornando-se desta forma uma importante plataforma de apoio 

ao estudo e à investigação das diversas temáticas relacionadas com o sector. 

Por outro lado, o Centro de Documentação/Arquivo Histórico da Indústria de 

Moldes actuaria ao nível da aquisição, conservação, organização e comunicação de 

documentos em diversos suportes, que se encontram em risco de desaparecimento 

eminente, provenientes de diversas entidades e personalidades ligadas ao sector  

(empresas,  Cefamol, Centimfe, Cenfim, universidades, escolas, empresários e técnicos). 

Este espaço deverá incorporar fundos documentais diversos, tais como: registos 

contabilísticos e de pessoal,  correspondência expedida e recebida, documentação 

audiovisual e iconográfica, inventários, catálogos, desenhos técnicos, documentação 

técnica (livros de máquinas).  
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Quer Biblioteca, quer o Centro de Documentação/Arquivo Histórico da Indústria 

de Moldes poderão ter os seguintes destinatários: investigadores de vários ramos do 

conhecimento, docentes, estudantes dos vários graus de ensino, formadores, 

empresários, técnicos do sector, outros museus e centros de investigação.  

A Área de Reservas, Conservação e Restauro terá de ser um espaço onde seja 

possível o bom armazenamento de todo o espólio recolhido, garantindo «condições 

ambientais, como a luz, a ventilação e a percentagem de humidade relativa»268. Segundo 

Deolinda Folgado, este tipo de espaço deveria ser na sua totalidade «dividido e 

marcado, calculando-se uma quadriculagem»269 com as dimensões ideais para o 

tamanho das peças a armazenar. «Resultaria uma malha ortogonal, que devia ser feita 

em planta e marcada no chão, salvaguardando-se uma zona de circulação dos 

empilhadores, para arrumação e circulação das peças.»270. Feita a selecção do material a 

incluir na colecção, deveria criar-se uma ficha de identificação individual das peças, que 

as identificasse, caracterizasse e que relatasse um pouco do seu historial271. «Quanto à 

instalação das diversas peças em armazém, deveria instalar-se as máquinas de maior 

volumetria e peso em cima de suportes de madeira, afastando-as do chão, preservando 

não só o espólio como permitindo uma maior facilidade de transporte das mesmas. As 

peças mais pequenas deveriam ser colocadas em estantes»272, como é o caso de alguns 

moldes em aço e das peças plásticas. Neste local deveriam ainda ser criadas as 

condições técnicas para que a equipa de conservação e restauro pudesse desenvolver o 

seu trabalho.  

Deverá ser pensada também uma Área de Serviços, na qual incluímos a 

recepção, da qual devem fazer parte a bilheteira e atendimento ao público, o bengaleiro 

e um pequeno espaço comercial com vista à comercialização do merchandising do 

Museu. Para além destes espaços, deverá existir um dedicado aos serviços 

administrativos. 

Finalmente, deverá contar ainda com uma Área Comercial, da qual farão parte 

um restaurante, um bar, uma loja e uma livraria. Trata-se de espaços que tornariam o 

Museu muito mais agradável e possibilitariam a atracção de um maior número de 

visitantes. De facto, a existência de espaços como o restaurante e o bar, para além de 
                                                 
268 Deolinda Folgado, “Organização da Reserva de Arqueologia – Património Industrial do IPPAR”, Al-
Madan, IIª série, n.º 6, Outubro de 1997, p. 148. 
269 Idem, p. 147. 
270 Ibidem. 
271 Ibidem. 
272 Ibidem.  
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servirem de apoio ao museu e de funcionarem como local de descanso dos visitantes, 

poderiam resultar num local de atracção de pessoas, que aí, com uma vista para o 

Jardim da Cerca, poderiam almoçar, tomar uma bebida, lanchar, etc. Por outro lado, a 

existência de uma loja que vendesse produtos cujos moldes que os produziram fossem 

exclusivamente nacionais (desde todo o tipo de material utilitário fabricado em plástico 

usado no dia-a-dia, passando por peças mais específicas, como os telemóveis, os 

sistemas de som e imagem, os equipamentos informáticos, entre outros), poderia ser 

também extremamente atractiva. Esta loja deveria expor ainda, quando possível, ao lado 

da peça final, o molde a partir do qual ela teria sido feita, acabando por desempenhar 

também uma função educativa.  

A juntar a estes, deveria ainda existir uma livraria onde poderiam adquirir-se  

essencialmente livros técnicos ligados às várias temáticas científicas envolvidas no 

fabrico de moldes.  

É de salientar que a todas estas áreas comerciais se deveria ter acesso directo, 

sem ter que se visitar o museu.  

Para além da funcionalidade dos diversos espaços, na fase do projecto, deverá 

ainda planificar-se estrategicamente um conjunto de aspectos, como: as formas de 

implementação da sua missão, os tipos de ofertas que deverá ter disponíveis, os 

mercados que pretende servir, entre outros273.  Trata-se, no fundo, de desenvolver a 

priori um conjunto de estratégias bastante comuns no mundo empresarial e comercial e 

que resultam, normalmente, em sucessos assinaláveis. Ao recorrer-se a este tipo de 

planificação parte-se, então, de uma atitude que poderá contribuir para evitar ou 

ultrapassar problemas que surjam quando o museu for já uma realidade. 

Baseando-nos em Rosa Ramón Garrigós, parece-nos bastante claro que um 

museu, e nomeadamente o do Molde, poderia tirar um conjunto de vantagens de uma 

verdadeira planificação ainda na fase do projecto, das quais poderíamos salientar as 

seguintes: «pensar a longo prazo, clarificar a direcção futura, estabelecer prioridades, 

tomar decisões à luz das suas consequências futuras, desenvolver bases coerentes para a 

tomada de decisões,[...] resolver problemas organizativos importantes; melhorar o 

funcionamento da organização; fazer frente a circunstâncias alternantes; desenvolver a 

capacidade de trabalhar em equipa»274.  Este tipo de planificação estratégica pode 

                                                 
273 Neil Kotler, Ob.cit., p. 89. 
274 Rosa Ramón Garrigós, La gestion y el gestor del patrimonio cultural, Murcia, Editorial KR, 1998, p. 
226. 
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proporcionar várias vantagens na fase do projecto, mas também acaba por se tornar 

perfeitamente aplicável quando o museu estiver aberto ao público, até porque uma 

«planificação estratégica nunca se pode considerar terminada, tem sempre um carácter 

parcial e selectivo»275. 

A planificação contribuirá para que o Museu se torne viável, não apenas em 

termos culturais, mas eventualmente em termos financeiros, pois poderá tornar-se um 

espaço que consiga alcançar algumas fontes de auto-financiamento, diminuindo assim a 

sua dependência externa, nomeadamente em relação ao mecenato e ao financiamento 

público.  

Se houver uma confirmação quanto à localização do Museu do Molde no Parque 

da Cerca, são largas as possibilidades deste se tornar num sucesso, visto que poderá, 

desde logo, beneficiar com a proximidade de todo um conjunto de instituições culturais, 

como: o Museu do Vidro, a Biblioteca Municipal, o Arquivo Municipal, o Teatro 

Stephens, a Escola Profissional e Artística e ainda, relativamente perto, o Museu 

Guilherme Correia, às quais se junta a zona mais antiga da cidade, de acesso pedonal e 

dominada pelo comércio e pelos serviços. Mas estas garantias de público potencial, 

resultado da sua localização, são apenas algumas oportunidades que se colocam à 

disposição deste museu de forma “gratuita”, mas que este terá de rentabilizar.   

Deverá igualmente ter-se em conta a localização privilegiada, em termos 

turísticos, da Marinha Grande, inserida na Rota do Sol, junto a inúmeras atracções 

turísticas, como: o Pinhal de Leiria, várias praias famosas (Nazaré, S. Pedro de Moel, 

Praia da Viera, etc.), a cidade de Leiria, o Santuário de Fátima, o Mosteiro de Alcobaça, 

o Mosteiro da Batalha, entre outras.  

Resultado das alterações socioeconómicas e culturais verificadas na nossa 

sociedade actual, o museu que não se adapte e não aproveite todas as oportunidades que 

lhe são oferecidas dificilmente sobreviverá. 

Não querendo, obviamente, retirar a componente criativa da futura equipa 

responsável pelo projecto arquitectónico do Museu do Molde, apresentaremos na 

imagem 66 algumas sugestões para a organização dos diferentes espaços que temos 

vindo a defender para este Museu.  

                                                 
275 Rosa Ramón Garrigós, Ob.cit., p. 224.  
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Imagem 66 – Esboço das possíveis principais áreas de um futuro Museu do Molde 
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Imagem 67 –Parque da Cerca com a implantação do esboço dos espaços do Museu do Molde 
 

 

 

Imagem 68 –Área envolvente à localização prevista para o Museu do Molde 
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3.6 – Museu do Molde – um espaço para o desenvolvimento do gosto pela 

ciência, técnica e indústria  

 

 

Em diversos textos escritos nos últimos anos, que abordam a temática dos 

Museus, é vulgar a existência de referências ao facto de as correntes da Nova 

Museologia terem vindo a reforçar a componente educativa dos Museus, passando esta 

a ser uma das suas funções mais importantes, além das tradicionais, como: a aquisição, 

conservação e exposição de determinado espólio. Todavia, não devemos pensar que esta 

função surgiu recentemente nos nossos museus, pois nos de ciência, tecnologia e 

indústria, a função educativa está bem patente, desde os seus primeiros tempos. Aliás, 

em muitos casos, foi a necessidade de educar a população nestas áreas que levou ao 

surgimento deste tipo de museu, um pouco ao contrário dos museus de arte, arqueologia 

e história, em que o valor estético e histórico do espólio justificava, desde logo, a sua 

musealização. 

Em virtude destas alterações, os Museus Industriais, que surgirão no pós – II 

Guerra Mundial, apresentar-se-ão como «centros didácticos e interactivos que oferecem 

ao público a possibilidade de intervir e manipular objectos, instrumentos e máquinas. 

[...] O seu conteúdo é muito diverso: desde objectos procedentes do mundo natural, até 

aos do mundo técnico e industrial. Eles concedem grande importância ao suporte 

explicativo e didáctico com a presença de painéis, fotografias, esquemas, diaporamas, 

projecções e audiovisuais»276.  

Porém, actualmente, verificamos que, regra geral, existem duas realidades 

bastante distintas: por um lado, existem os Museus Industriais, que se dedicam 

maioritariamente à salvaguarda, conservação e exposição de determinado espólio 

industrial, de acordo com uma perspectiva essencialmente histórica e, por outro lado, 

temos os Centros de Ciência, que valorizam as questões relacionadas com a ciência e 

tecnologia, quer numa vertente histórica, quer numa vertente de perspectivação do 

futuro.  

Para um futuro Museu do Molde, defendemos que se deverão conjugar estas 

duas vertentes, a histórica e a científica, evitando, desta forma, que este se converta num 

“depósito” de peças e máquinas. Isto não inpede que este museu venha a cumprir o 

importante papel social e cultural de contribuir para manter viva a memória colectiva do 
                                                 
276 Francisca Hernández Hernández, Manual de Museologia, Madrid, Sintesis, 1998, p.186.  
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sector. Contudo, pensamos que deverá ir mais além, garantindo assim que não se torne 

apenas um espaço propício a sentimentos saudosistas. De facto, ao apostar-se apenas 

numa vertente mais tradicionalista, corre-se o risco de o tornar atractivo apenas para 

determinados visitantes (para os que têm ligações afectivas à Indústria de Moldes e para 

os estudiosos destas temáticas), tornando-se algo desinteressante para o público em 

geral e, até mesmo, anti-pedagógico  «para o rebanho turístico, que vê, mas não 

“vê”»277. 

Sendo profundamente conhecida a pouca apetência dos nossos jovens pelas 

áreas da ciência, tecnologia e indústria, acreditamos que os museus industriais podem 

dar um importante contributo para o desenvolvimento de um maior gosto por estas 

áreas, mas também para a modernização da imagem das actividades industriais, na 

tentativa de torná-las, desta forma, atractivas. 

Mas, como é que um futuro Museu do Molde poderia ser um espaço 

complementar à escola tradicional? E, que tipo de postura é que os seus responsáveis 

deveriam adoptar, essencialmente ao nível do seu discurso museológico, para conseguir 

cumprir essa missão? O Museu do Molde, como museu industrial moderno, como é 

desejável, deverá, como já referimos, valorizar essencialmente a componente 

tecnológica do sector, destacando não a máquina ou a peça em si, mas o que elas 

representam em termos de evolução tecnológica. O objectivo prende-se, assim, com a 

transmissão ao visitante de um conjunto de alterações, ocorridas ao longo da história do 

sector para que, no final, este consiga perceber o impacto que a ciência tem na sua vida 

presente e, ainda, perspectivar o futuro. 

Contudo, o Museu do Molde só alcançará tais objectivos se se tiver a coragem 

de deixar de “atarraxar” «parafusos em tempos modernos»278, como acontecia com o 

Charlot, ou seja, se se tiver a coragem de inovar, no que diz respeito aos recursos e 

estratégias pedagógicas a adoptar. Só assim se tornará um espaço onde, para além de se 

ficar a saber “como se fez”, também se possa ficar a perceber “como  se faz”. Esta visão 

do Museu como complemento à escola já não é nova, como se comprova pelo artigo “O 

Museu como auxiliar do ensino” de 1967 (publicado em 1972), de Alfredo Retâmio de 

Almeida, no qual se menciona já a necessidade de estas duas instituições deixarem de se 

ignorarem «mutuamente, para passarem a ter uma determinada interpretação das suas 
                                                 
277 Imma Socias, “La escuela en el museu, el museu en la escuela”, La investigacion de l’educador de 
Museus: conferencia ICOM/CECA - 85, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1988, p.179.  
278 Ana Luísa Janeira, “A função educativa dos museus das ciências”, 1.º Encontro Nacional sobre 
Museologia e Educação, Setúbal, Câmara Municipal de Setúbal, 1995, p. 76.  
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actividades educativas»279. Todavia, a este propósito, o mesmo autor adverte ainda para 

a necessidade de uma actualização constante, uma vez que tanto «o museu, como a 

escola, tem algo de máquina, e esta, quando envelhece, dificilmente dá bom 

rendimento»280. 

Para constituir um museu que inclua, na sua missão, uma verdadeira componente 

educativa «é necessário que o museu se integre no seio da sociedade, oferecendo novos 

e melhores serviços que o redefinam como o ser vivo, transmissor activo, criador e 

recriador de bens culturais»281. Assim, pensamos que a constituição do Museu do Molde 

na Marinha Grande deveria, antes de mais, afirmar-se como um local de estudo, 

salvaguarda e divulgação do património da Indústria de Moldes. Procurar-se-ia, desta 

forma, preservar viva toda uma memória colectiva, que tem vindo a desenvolver-se nos 

últimos sessenta anos.  

Para além da vertente mais histórica, imaginamos este museu com determinados 

equipamentos que permitam identificar claramente o actual estado da arte no sector e 

através dos quais se procure perspectivar o seu futuro. É óbvio que a apresentação, num 

futuro Museu do Molde, de tecnologias e objectos contemporâneos não será fácil. 

Desde logo, pelo facto de que a «maioria dos museus – tal como os centros de ciência – 

apenas têm recursos para se desenvolver lentamente, enquanto que a ciência e a 

tecnologia estão continuamente em desenvolvimento»282. 

A inclusão de objectos em museus que representem o que de mais avançado 

existe na actualidade em termos industriais, científicos e tecnológicos é fundamental 

para a compreensão da ciência contemporânea. Wolf Peter Fehlhamer, no seu artigo 

Contemporany Science in Museums – a must, aponta três grandes perdas, no caso de se 

optar por excluir a ciência contemporânea dos museus. Assim, refere que «primeiro, 

certos grupos de visitantes deixam de os visitar, por exemplo, os entusiastas de 

computadores até aos 16 anos, que ficarão sinceramente frustrados quando as galerias 

não incluírem os equipamentos mais modernos. Em segundo lugar, perde-se a ligação 

entre o museu e a escola oficial, por não haver correlação com os curricula. Em 

                                                 
279 Alfredo Retâmio de Almeida, “O Museu como auxiliar do ensino”, Museus e Educação, seminário 
organizado pela Associação Portuguesa de Museologia (APOM) 29-30 de Maio de 1967, Lisboa, 1972, 
p.28.   
280 Idem, p.29.   
281 Imma Socias, Op. cit., p. 179.  
282 Here and Now, Contemporary Science and Technology in Museums and Science Centers, edited by 
Grahm Farmelo e Janet Carding, London, Science Museum, 1997, p.15. 
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terceiro, os museus não se envolveriam no importante processo de ensino ao longo da 

vida [...]»283.  

É óbvio que a apresentação dos mais recentes equipamentos ligados à Indústria 

de Moldes, num museu dedicado a este sector industrial, não será fácil, principalmente 

quando sabemos que muitos deles são extremamente dispendiosos. A nosso ver, uma 

das soluções passaria por acordos entre algumas marcas de equipamentos, que poderiam 

apresentar as suas mais recentes inovações tecnológicas neste espaço, ficando todas as 

partes envolvidas a beneficiar. Por um lado, os possíveis futuros compradores dessas 

tecnologias tinham fácil acesso às mesmas, principalmente pela grande concentração 

industrial na Marinha Grande. Por outro lado, as empresas detentoras das tecnologias 

poderiam chegar mais facilmente aos seus clientes e, finalmente, ao museu e aos seus 

visitantes, porque estes tinham acesso directo ao que de mais recente existia em termos 

tecnológicos no sector.  

Pretende-se, assim, que o Museu do Molde preserve não só o património 

industrial e as memórias do sector, mas também que divulgue, junto da generalidade dos 

cidadãos, designadamente dos mais jovens, uma cultura tecnológica e de base científica. 

Um espaço onde se possa mostrar o contexto do desenvolvimento da Indústria de 

Moldes Portuguesa, expondo uma leitura sobre os desafios que tem enfrentado, 

nomeadamente quanto à aplicação de conhecimentos científicos e tecnológicos e quanto 

ao seu importante papel na disseminação destes conhecimentos por outros sectores 

industriais.  

Um futuro Museu do Molde poderia, então, para além de promover o sector, 

contribuir para o desenvolvimento de um maior gosto pela ciência, técnica e indústria, 

principalmente junto dos mais jovens e ainda sensibilizará sociedade em geral para a 

importância de salvaguardar o património histórico-industrial português, nomeadamente 

o dos moldes. Pois, como refere Tage Hoyer Heansen, «o museu desempenha uma 

função activa na educação dos seus visitantes e faz desenvolver todas as suas 

faculdades»284.  

Como forma de motivar os visitantes para o gosto pela ciência, tecnologia e 

indústria, nomeadamente os mais jovens, poderiam igualmente aplicar-se alguns dos 

conceitos e metodologias do projecto “Pense Indústria”. De facto, trata-se de um 

projecto extremamente interessante, que tem vindo a ser desenvolvido há mais de 10 

                                                 
283 Wolf Peter Fehlhamer, “Contemporany Science in Museums – a must”, Idem, p.43. 
284 Tage Hoyer Heansen, revista Museum, n.º 144, UNESCO, 1984, p. 177.  
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anos em vários Centros Tecnológicos do país, como o Centimfe (Centro Tecnológico da 

Indústria de Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos – Marinha Grande), o Catim 

(Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica – Lisboa e Porto), o Citeve 

(Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal – Covilhã e 

Famalicão) e o CTCV (Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro – Coimbra).   

O projecto “Pense Indústria” tem «como principal objectivo sensibilizar os 

jovens em idade escolar para escolhas vocacionais ligadas à indústria, motivando-os 

através: do contacto com a realidade industrial; da utilização de meios informáticos 

como ferramenta de trabalho; do estímulo de apetência para a tomada de decisões 

coerentes em ambiente consciente; do desenvolvimento do espírito de trabalho em 

grupo; da aplicação dos conhecimentos teóricos adquiridos na escola, nas tecnologias 

industriais; da divulgação de conhecimentos gerais sobre a indústria, no sentido de 

desenvolver apetências para a escolha de uma profissão ligada à indústria»285. 

O “Pense Indústria” destina-se a jovens estudantes do 7.º, 8.º e 9.º anos de 

escolaridade, das escolas inseridas nas áreas envolventes aos referidos Centros 

Tecnológicos, os quais dispõem de um espaço designado por Laboratório “Pense 

Indústria”, local onde se desenvolvem diversas actividades. Os alunos pertencentes às 

turmas inscritas deslocam-se aos Centros Tecnológicos quinzenalmente, onde, durante 

cerca de duas horas, e ao longo do ano lectivo, têm oportunidade de desenvolver um 

conjunto de actividades, das quais destacaríamos vários jogos didácticos, o 

visionamento de vídeos sobre a indústria e as visitas de estudo a empresas de diversos 

sectores industriais.  

De todas as actividades do projecto, existe uma que acreditamos que teria 

grandes potencialidades pedagógicas para o Museu do Molde. Referimo-nos ao 

conjunto de mini-equipamentos, demonstrativos das mais avançadas tecnologias 

industrias. Cada um destes laboratórios, existentes nestes quatro Centros Tecnológicos, 

conta com cerca de 17 mini-equipamentos, tais como: um de electrónica digital, um de 

comunicações, um de pneumática, um de hidráulica, um de mecânica, um torno CNC, 

uma fresadora CNC, um armazém automático, uma plotter, um braço de robot, um de 

transformação de plásticos por pressão, um de transformação de plásticos por vácuo, um 

tapete rolante com sensores, um controlo de processos e 3 de energias alternativas 

(solar, hidro-solar e eólica). De facto, mini-equipamentos como o torno CNC, a 

                                                 
285 www.centimfe.com (consultado em 12/03/2005). 
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fresadora CNC, entre outros, poderiam contribuir para que os jovem visitantes do 

Museu do Molde, de uma forma interactiva, interpretassem melhor determinadas 

tecnologias expostas.  

 

 
Imagem 69 – Laboratório “Pense Indústria” do Centimfe, com uma turma de alunos do 9.º ano da 
Escola EB23/Sec de Maceira-Liz – ano lectivo 2004/05 (foto: Nuno Gomes) 
 

 
Imagem 70 – Alunos a jogarem o “Pulôver”, um dos vários jogos didácticos do “Pense Indústria” 
(foto: Nuno Gomes) 
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Imagem 71 – Aluno do projecto “Pense Indústria”, junto da mini-fresadora CNC (foto:Nuno 
Gomes) 
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Recorrendo a este tipo de soluções didácticas, o Museu do Molde permitirá que, 

nas suas instalações, seja possível «“aprender a aprender” e, portanto possibilitar o 

descobrimento»286. De acordo com o modelo explicitado, este museu poderá 

desempenhar um papel fundamental na educação não formal, quer dos mais jovens, quer 

também de toda a população que, fruto do constante desenvolvimento científico e 

tecnológico, necessita de reciclagens constantes.  

De facto, os museus podem ser locais de eleição «para proporcionar uma grande 

variedade de experiências de aprendizagem a pessoas de todas as idades, interesses e 

origens. Como espaços para a aprendizagem autodidacta e informal, os museus 

incentivam os visitantes a criar os seus próprios encontros com os objectos e as 

ideias»287. 

Deverá ser sempre objectivo de um museu, nomeadamente os de carácter mais 

científico e tecnológico, que os seus visitantes saiam sempre com a sensação de que 

apreenderam algo de novo. A este respeito, Bernard Schiele e Emlyn H. Koster, no seu 

livro La Révolution de la Muséologue des Sciences, descrevem que Frank Oppenheimer 

se deleitava a «contar a história de uma mulher que tinha telefonado para o 

Exploratorium para dizer que, depois de uma visita, tinha começado a reparar na 

lâmpada do candeeiro da sua secretária»288. Transpondo este exemplo para o Museu do 

Molde, pensamos que este deverá proporcionar determinadas características 

interpretativas que possibilitem que os seus visitantes passem a olhar à sua volta e, 

facilmente, constatem que muitos dos objectos que os rodeiam têm na sua origem um 

molde e que este, por sua vez, resulta da aplicação de um enorme leque de complexos 

conhecimentos técnicos.  

Assim, os futuros responsáveis do futuro Museu do Molde deverão procurar 

pensar na sua missão educativa em consonância com os interesses do público e não o 

contrário, pois só desta forma se conseguirá uma verdadeira democratização e 

massificação do museu.  

No fundo, o Museu do Molde deverá procurar ser o mais activo e dinâmico 

possível. A solução , que nos parece mais viável, é o recurso a diversas novas 

tecnologias, como a informática, o vídeo, a realidade virtual, entre outras. Pois só assim, 
                                                 
286 Ángela García Blanco, Didáctica del Museu, o descubrimento de los objectos, Madrid, Ediciones de la 
Torre, 1988, p.64. 
287 Excelencia e Igualdad, La educación y la dimension Pública de los Museus, un informe de la 
Associación Americana de Museus, 1992, p. 25. 
288 Bernard Schiele e Emlyn H. Koster, La Révolution de la Muséologue des Science, Lyon, Editions 
Multimondes, 2000, p.113.  



 158

como refere Francisca Hernández Hernández, o museu poderá competir com os novos 

sistemas de educação e com a falta de tempo para o ócio, podendo, então, os museus 

funcionar como «instrumentos de divulgação de ditos conhecimentos (científicos e 

tecnológicos) e, ao mesmo tempo, poderem servir-se dos recentes descobrimentos com 

o objectivo de usá-los como meios eficazes de comunicação com o público e como 

elementos que facilitam a gestão das colecções e da investigação»289.   

Sejam quais forem as estratégias que o futuro Museu do Molde venha a adoptar, 

aquando da sua constituição, o que parece ser certo é que se tratará do primeiro museu 

com estas características, a nível mundial. De facto, ao longo de todo o nosso trabalho 

de investigação, com vista à realização deste estudo, não encontrámos nenhuma 

indicação, nomeadamente na Internet, quanto à existência de qualquer museu no mundo 

dedicado à Indústria de Moldes para Plásticos. Encontrámos, sim, referências a alguns 

dedicados aos plásticos como: o Museu Sandretto, em Pont Canavese – Turim; o 

National Plastics Center & Museum, em Leominster – Massachusetts; o German 

Plastics Museum, em Dusseldorf (actualmente encontra-se encerrado) e um museu 

virtual, o Bakelite and Plastic Museum (site holandês).290 

Para além de tudo o que já foi exposto, e em jeito de conclusão, poderíamos 

ainda acrescentar que o Museu do Molde, aquando da sua constituição, contribuirá 

certamente para promover o sector e a região da Marinha Grande, dando-lhe maior 

visibilidade, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Algo que já se verificou 

em relação a outros Museus, isto porque a «Museologia das Ciências adquiriu um 

estatuto institucional e se inscreve, hoje, como espaço hegemónico de visualidade e de 

encenação privilegiado, em benefício de certas estratégias comunicacionais impostas 

pelas unidades de interesse em torno do poder. Daí que a estratégia política ou 

empresarial tenha motivos para estar consciente que vai rentabilizar globalmente os seus 

financiamentos, quando os aplica a mostrar os lugares e as incidências de superioridade 

ligados à ciência»291. 

 

 
 

                                                 
289 Francisca Hernandéz Hernandéz, Op. cit., p. 289. 
290 Para saber mais sobre estes museus, consultar os seguintes sites: Museu Sandretto 
(www.sandretto.it/museo/),  National Plastics Center & Museum (www.npcm.plastics.com), German 
Plastics Museum (www.deutsches-kunststoff-museum.de), Bakelite and Plastic Museum 
(www.home.planet.nl). 
291 Ana Luísa Janeira, Op. cit., p. 179.  
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Conclusão 

 

 

A abordagem à História da Indústria de Moldes para Plásticos em Portugal, ao 

seu património e à sua musealização mostrou-se um objecto de estudo extremamente 

interessante. Contudo, esta temática não se esgota com este meu contributo, pois existe 

todo um conjunto de outros aspectos que considero serem merecedores de uma análise 

mais aprofundada. Um desses é, sem dúvida, o da evolução da aprendizagem ou 

formação no sector de moldes.  

De facto, ao longo da minha investigação, fui-me interrogando acerca de como 

se processaria a aprendizagem profissional na Indústria de Moldes. Este aspecto ganha 

alguma relevância quando, tal como referenciado diversas vezes ao longo deste estudo, 

constatamos que uma das imagens de marca do sector é a sua constante actualização 

tecnológica e que, em muitos casos, este funcionou como introdutor de determinadas 

tecnologias industriais, a nível nacional. Assim, e tendo em conta a enorme fragilidade 

educativa do nosso País, nomeadamente antes do 25 de Abril de 1974, e até 

posteriormente, perguntei-me, por inúmeras ocasiões, onde é que os técnicos do sector 

obtinham determinados conhecimentos, principalmente de ordem matemática, 

necessários a muitos dos trabalhos efectuados.  

Desta forma, e resultado do trabalho de investigação elaborado, fui constatando 

que, nos primeiros 30/40 anos de evolução da Indústria de Moldes, a aprendizagem era 

um processo extremamente duro e demorado. A entrada nas oficinas de moldes seria 

muito prematura por parte dos jovens que, logo após terminarem o ensino primário, 

ficavam vários anos como aprendizes, desempenhando as mais diversas tarefas não 

especializadas, ao passo que os operários mais antigos funcionavam como mestres, 

substituindo a figura paternal e recorrendo, muitas vezes, a alguma violência sobre estes 

jovens. Posteriormente, à medida que mostravam interesse e empenho no trabalho, iam 
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passando por várias secções das oficinas, acabando por se fixarem nas tarefas em que 

evidenciavam maior aptidão, as quais viriam a desempenhar, em muitos casos, ao longo 

das suas vidas profissionais. Esta era a fase em que o valor do PI (3,1416), 

conhecimento fundamental, para a elaboração de importantes cálculos matemáticos, era 

religiosamente escondido das empresas concorrentes.  

Esta situação manter-se-ia, mais ou menos inalterável, até inícios da década de 

80 do século XX, quando o computador começa a ser introduzido no fabrico de moldes. 

A partir desse momento, o sector vê-se obrigado a modernizar os seus quadros técnicos, 

passando a integrar alguns jovens engenheiros, oriundos da “massificação” do ensino 

superior, ocorrida em Portugal no pós 25 de Abril de 1974. Para além disso, irá ainda 

surgir o Cenfim, um centro de formação técnica, que irá contribuir fortemente para a 

requalificação técnica do sector. 

Desde alguns anos a esta parte, são já várias as instituições de ensino superior 

que ministram cursos de engenharia vocacionados para a Indústria de Moldes, algo que 

se mostra fundamental se pensarmos que «numa fábrica de moldes se realizam 

diariamente centenas de cálculos trignométricos dedicados ao projecto e à produção do 

molde»292.   

Será ainda de mencionar a enorme dificuldade que tive em tentar explicar, de 

uma forma o mais simples possível, a componente tecnológica deste sector. De facto, 

resultado da minha ligação profissional à Indústria de Moldes, desde há 3 anos,  

(primeiro no Centimfe e depois na Cefamol), onde tenho tido a possibilidade de 

observar o que de mais avançado existe em termos tecnológicos no fabrico de moldes, 

foi-me extremamente complicado descomplexificar a componente técnica e tecnológica 

do sector. Algo que se mostrava fundamental num estudo deste âmbito, que visava, 

essencialmente, analisar o sector numa perspectiva histórica, patrimonial e museológica.  

Contudo, espero poder contribuir, de uma forma mais fundamentada, para chamar a 

atenção para a importância e necessidade de se tomarem medidas de salvaguarda do 

nosso património industrial, nomeadamente o da Indústria de Moldes para Plásticos. De 

facto, só quando se verificar uma verdadeira sensibilização em torno deste tipo de 

vestígio é que poderemos deixar de assistir, como acontece actualmente, às diversas 

acções de destruição destes importantes marcos da nossa história recente.  

                                                 
292 Celina Maria Pereira, Isabel Azevedo Rocha e João Manuel Cegonho, A Trignometria está viva – uma 
aplicação da matemática à Indústria de Moldes, Associação de Professores de Matemática, Cefamol, 
Lisboa, 1992, p. 7.   
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Desta forma, neste momento, é indispensável sensibilizar os principais “actores” 

deste sector industrial (empresários, operários e comunidade em geral), para a 

importância dos vestígios ainda existentes e para os que, brevemente, se tornarão 

obsoletos e que poderão ser fundamentais para a compreensão de todo o processo de 

desenvolvimento desta indústria. Assim, projectos como o “Memmolde Norte” são 

fundamentais. Este tipo de medidas poderá levar ao surgimento de uma  necessária 

identificação em torno da pertinência de constituir o Museu do Molde, que será 

fundamental para que este se torne uma realidade.  
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Anexo 1  – [Monopólio da Aires Roque & Irmão do fabrico de moldes para vidro 
em Portugal na década de 40 do século XX] 

 
(Arquivo Distrital de Leiria, Companhia Industrial de Vidros, Expediente, 
Correspondência Expedida, 1945, Dep.VI, Est.9, Prat. A, n.º4.) 
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Anexo 2  – [Monopólio da Aires Roque & Irmão do fabrico de moldes para vidro 
em Portugal na década de 40 do século XX] 
 

 
(Arquivo Distrital de Leiria, Companhia Industrial de Vidros, Expediente, 
Correspondência Expedida, 1945, Dep.VI, Est.9, Prat. A, n.º4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 167

 
Anexo 3 – [Lista de equipamentos da A.H.A. em 1959, através de apólice de 
Seguro] 
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(Arquivo da A.H.A. - “Contrato de Seguro de 7 de 11 de 1959”) 
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Anexo 4 – [1.º Molde vendido a Tony Jongenelen pela A.H.A. – 31/12/1956]  
 

 

 
 
(Arquivo da A.H.A., Diário de Vendas n.º 2 -1952-1960) 
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Anexo 5 – [1.ª referência de uma venda (de um molde) para o estrangeiro, 
efectuada pela A.H.A. para a empresa A. Hispânica SA, de Ferrol del Caudillo, 
Espanha em 14/02/1952] 
  

 

 
 
(Arquivo da A.H.A., Diário de Vendas n.º 2 -1952-1960) 
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Anexo 6 – [1.ª referência de uma venda (de um molde) para o estrangeiro, 
efectuada pela A.H.A. para a empresa Plásticos del Galicia, Espanha em 
16/04/1956] 
 

 
 
 
 
 
(Arquivo da A.H.A., Diário de Vendas n.º 2 -1952-1960) 
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Anexo 7 – [Acta da reunião da Constituição da Cefamol – 10/02/1969]  
 

 
 
(Arquivo da Cefamol – Livro de Actas da Assembleia Geral da Cefamol) 
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Anexo 8 – [Circular da Aires Roque & Irmão informando da dissolvição desta 
sociedade – 3/7/1945]293   
 

 
 
 
 
 

                                                 
293 Arquivo da A.H.A. 
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Anexo 9 – [Circular da A.H.A., informando do início da sua actividade industrial  - 
03/07/1945]294  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
294 Arquivo da A.H.A. 
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II - Imagens 
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Anexo 10  – Exemplo das diferentes parte que constituem um molde295  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
295 Arquivo Fotográfico da A.H.A. 
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Anexo 11- [Moldes do séc. XVI junto a um forno de fusão]296 
 
 

 
 

                                                 
296 «Moldes do séc. XVI junto a um forno de fusão. George Agricola, De Re Metalica. Reprodução do 
séc. XVII publicada em Neri, Meret e Kunckel, Art de la Verrerie, 1752 (203)», Jorge Custódio, A 
Indústria do Vidro na Perspectiva da Arqueologia Industrial, Lisboa, Associação Portuguesa de 
Arquelogia Industrial, 1989, p. 74. 
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Anexo 12  - [Vidreiro da empresa Marividros - Marinha Grande, a soprar para um 

molde em ferro fundido (foto: Nuno Gomes – 2004)] 
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Anexo  13 – [Moldes em ferro fundido da empresa Marividros - Marinha Grande  
(Foto – Nuno Gomes – 2004)] 
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Anexo 14  – Primeiras  instalações da A.H.A. (antes de 1953)297 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
297 Arquivo Fotográfico da A.H.A. 
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Anexo 15 – [Prémio Mercurio de Oro- certificado e estatueta entregues à A.H.A., 
em 1978, no México] 298 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
298 Arquivo Fotográfico da A.H.A. 
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Anexo 16 – [Medalhas comemorativas dos I, II, III, IV, V e VI Congressos da 
Indústria de Moldes] 

 

I Congresso da Indústria de Moldes  - 28/29/30 Janeiro de 1983 

II Congresso da Indústria de Moldes  - 29/30/31 Janeiro de 1985 

III Congresso da Indústria de Moldes  - 4/5/6 Novembro de 1988 
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IV Congresso da Indústria de Moldes  - 27/28/29 Novembro de 1992 

V Congresso da Indústria de Moldes  - 22/23/24 Março de 1996 

VI Congresso da Indústria de Moldes  - 25 Novembro de 2000 
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Anexo 17  – [Capa do n.º 0 da  Revista O Molde –1988] 
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Anexo18  – [Catalogo da Ernesto S.Simao (década de 60) – exemplo do trabalho de 
salvaguarda desenvolvido pelo projecto Memmolde Norte]299  
 

 
 

 
 
 

                                                 
299 www.memmolde.centimfe.com (site consultado em 23/11/05) 
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Anexo 19 – [Peças Plásticas produzidas com moldes portugueses – décadas de 

50/60]300 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
300 Arquivo Fotográfico da Edilásio Carreira da Silva. 
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