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Leonel Vicente, autor dos 
livros sobre os Centenários, 
do União de Tomar e 
do Sporting Clube de 
Tomar, está a preparar o 
lançamento da sua última 
obra, “Matrena  - A Fábrica 
de Papel, a Casa do Pessoal 
e o Grupo Desportivo”, onde 
nos relata, exaustivamente, 
a história desta fábrica, nas 
suas diversas vertentes, com 
especial ênfase no campo 
social e desportivo.
-
 Como o próprio refere, “O pulsar da fá-
brica foi, paralelamente, em estreita ar-
ticulação, acompanhado pelo seu Grupo 
Desportivo, o qual, criado muito prova-
velmente em 1936 – na esfera da institui-
ção, no ano anterior, da Casa do Pessoal 
da Fábrica de Papel de Matrena -, desde 
logo se imporia de forma vincada, quer 
no panorama local, como inclusivamen-
te a nível regional, vindo mesmo a atin-
gir o patamar nacional.”
 Leonel Vicente, através desta obra, 
deixa para a posterioridade a história 
de “uma unidade fabril modelar, não só 
em função da sua superior qualidade 
dos produtos nela fabricados (chegan-
do a atingir estatuto ímpar em Portu-
gal), mas, especialmente, em termos das 
motivações de ordem social que fomen-
tou, com tradução mais vincada na sua 
“Casa do Pessoal”, a qual viria a integrar 
também o “Grupo Desportivo” que ta-
manha projecção atingiria, designada-
mente na modalidade de futebol.”
Sobre esta obra, e as motivações do 
autor, Leonel Vicente explica-nos na 

entrevista que concedeu ao nosso jor-
nal, e que pode ler de seguida.  

     - Dr. Leonel Vicente, sabemos que 

está a escrever um livro sobre a anti-

ga Fábrica de Papel da Matrena. Como 

surgiu este projeto?

Este projecto acaba por surgir com algu-
ma naturalidade, na sequência da pes-
quisa e recolha de dados que estiveram 
na base da escrita dos livros do Cente-
nário do União de Tomar (publicado em 
2014) e do Sporting de Tomar (publicado 
em 2015). 
 De facto, em particular na fase de ar-
ranque do Grupo Desportivo de Matre-
na, na segunda metade da década de 30 
e na primeira metade da década de 40 
do século XX, esta colectividade pron-
tamente se afirmou no panorama fute-
bolístico local e regional, gerando uma 
intensa rivalidade, não poucas vezes 
conseguindo o clube da aldeia superio-
rizar-se aos dois clubes da cidade.
 Depois, numa outra fase, já na década 
de 60, o Matrena voltaria a marcar for-
te posição entre os principais clubes do 
Distrito, ombreando com União de To-
mar, Torres Novas e Tramagal, que con-
duziria novamente o clube ao patamar 
nacional (depois de presenças na II Liga 
e II Divisão já nas décadas de 30/40).
Por outro lado, já na minha infância/
adolescência o nome “Matrena” encer-
rava para mim algo de mágico, dado ser 
uma realidade que desconhecia, mas da 
qual, de novo, agora já na segunda me-
tade da década de 70, me iam chegan-
do ecos da sua presença no Campeona-
to Nacional da III Divisão.
 Daí a curiosidade que foi crescendo 
em saber mais sobre a história do clu-
be, e, paralelamente, juntando o “útil ao 
agradável”, completar assim, com este 

“Matrena - A Fábrica de Papel, a Casa do Pessoal e o Grupo Desportivo”

Leonel Vicente edita livro

sobre a Matrena

último vértice, o triângulo de recupera-
ção da memória dos três principais clu-
bes do município de Tomar, a nível da 
modalidade de futebol, cujo património 
histórico se procura deste modo fixar de 
forma escrita em livro.
 Por fim, em termos simbólicos, com 
a publicação do livro neste ano de 2016, 
pretendo também assinalar dois mar-
cos históricos da vida do clube: por um 
lado, os 80 anos desde a sua fundação / 
inscrição na Associação de Futebol de 
Santarém, registada em 1936; por outro, 
numa singela homenagem aos seus pro-
tagonistas, evocar os 40 anos do último 
grande feito desportivo do Grupo, com 
a conquista, na temporada de 1975-76, 
do título de Campeão Distrital da I Di-
visão, repetindo assim a proeza já antes 

alcançada, logo na sua época de estreia, 
em 1937-38.

- Nesta sua obra, o que nos vai relatar?

À semelhança do perfil dos dois anterio-
res, este é também um livro que apre-
senta uma descrição exaustiva e o mais 
completa possível – tanto quanto foi 
possível apurar nas pesquisas desenvol-
vidas – dos cerca de cinquenta anos de 
prática de futebol do clube a nível ofi-
cial (desde 1937-38 até 1986-87 – com al-
guns breves interregnos, também com 
a curiosidade da participação, em al-
guns anos da década de 50, nos chama-
dos “Campeonatos Corporativos”, pro-
movidos pela antiga FNAT - Federação 
Nacional para a Alegria no Trabalho, ac-
tual INATEL - Instituto Nacional para o 

“Activa desde os alvores do século XX (inaugurada 

logo a 15 de Janeiro de 1900 sob a égide do seu fundador 

e primeiro grande impulsionador, João de Oliveira 

Casquilho), a Fábrica de Papel de Matrena viria a ficar 

a escassos três meses de completar o centenário da 

sua existência, tendo sido oficialmente decretada a 

sua falência a 2 de Outubro de 1999 – pese embora os 

respectivos efeitos retroagissem a Maio de 1997, ano 

que que deixara definitivamente de laborar.”

In Matrena - A Fábrica de Papel,

a Casa do Pessoal e o Grupo Desportivo

A capa do livro
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Aproveitamento dos Tempos Livres).
Assim, são apresentados, época a época, 
pequenos excertos de crónicas de cada 
jogo, assim, como numa súmula final, a 
compilação de todos os resultados e clas-
sificações, para além do levantamento 
dos jogadores que participaram em cada 
campeonato, também com base no que 
foi apurar nos registos disponíveis.
 E, tendo sido, de facto, em primeira 
instância, a história do clube o pretex-
to e o fundamento para a escrita deste li-
vro, as pesquisas desenvolvidas permi-
tiram-me abarcar uma realidade muito 
mais rica, abrangendo o contexto e en-
quadramento que estiveram na base da 
sua criação, o que, procurei também, em-
bora de forma mais abreviada, abordar 
no livro, procurando igualmente preser-
var algo da memória da Fábrica e da pró-
pria vida local e da freguesia.
- Onde foi «beber» e onde recolheu a in-
formação para esta obra?
Todo o levantamento que tive oportu-
nidade de efectuar e de deixar plasma-
do neste livro resulta, fundamentalmen-
te, da consulta da imprensa, em especial 
nos jornais locais, de Tomar, mas tam-
bém de outros locais regionais, e, em al-
gumas situações específicas, mesmo de 
índole nacional.
 Foi um trabalho de pesquisa, recolha 
e compilação de informação muito en-
riquecedor, feito com grato prazer, per-
mitindo-me reviver a pequena parte da 
história que já conhecia, mas, sobretudo, 
descobrir a grande parte que desconhe-
cia, não apenas no que respeita ao clube, 
mas, sobretudo, sobre a sua envolvente 
mais directa.

- Sabemos que uma parte da obra é dedi-

cada ao Grupo Desportivo da Matrena, 

porque decidiu avançar para outros as-

pectos da vida desta fábrica?

Como referi, sendo o ponto de partida 
para a pesquisa a história do clube, de 
imediato compreendi que tal trabalho 
não ficaria completo sem um estudo, por 
mais sucinto que fosse, sobre o seu en-
quadramento: desde logo, sobre a Fábri-
ca de Papel, e, depois, em especial, sobre 
a sua “Casa do Pessoal”, na qual, aliás, 
acaba por se inscrever a origem da cria-
ção do Grupo Desportivo.
 Assim, procurei igualmente compi-
lar e reunir todos os dados que foi pos-
sível apurar sobre a história da Fábrica, 
seus momentos áureos e processo de de-
cadência, que conduziria, à beira de com-
pletar um século de existência, ao seu 
definitivo encerramento. E, como indica-
do, ainda mais em particular, sobre o pa-
pel e acção desenvolvida pela respectiva 
“Casa do Pessoal”.

 - Nesta recolha de dados sobre a his-

tória desta fábrica de papel, o que é que 

mais o surpreendeu?

 Para além do tomar consciência da re-
levância que a Fábrica teve a nível na-
cional, com a produção de papel de qua-
lidade superior, a um nível ímpar em 
Portugal, com o exclusivo que manteve 
durante muitos anos da produção de de-
terminados tipos de papel (por exemplo, 

o papel de fumar), assim como outras es-
pecialidades, como o famoso “papel ca-
valinho”, o que mais me surpreendeu foi 
a descoberta da importância das moti-
vações de ordem social que fomentou, 
com tradução mais vincada na sua “Casa 
do Pessoal”, pioneira na adopção de me-
didas tendentes a promover a inserção 
sócio-cultural dos seus trabalhadores.
Efectivamente, ao longo de décadas, a 
“Casa do Pessoal” empreenderia notá-
vel acção, nas vertentes de instrução e 
cultura (das aulas de instrução primá-
ria, à banda musical, tuna, orquestra e 
grupo cénico), recreativa (com as aulas 
de ginástica ou o rancho folclórico, para 
além da colónia balnear infantil) e des-
portiva (numa dupla vertente, uma mais 
competitiva, a nível associativo/federa-
tivo, por via do Grupo Desportivo, e ou-
tra mais de lazer, no plano corporativo, 
através do “Centro de Alegria no Traba-
lho”, também com destacado desempe-
nho em algumas modalidades “amado-
ras”) e de obra social (começando, desde 
logo, pelos tradicionais festejos de Natal, 
com a atribuição de gratificações ao pes-
soal e de brinquedos aos filhos dos em-
pregados, passando pela instalação de 
refeitórios, ou pela concessão de perío-
do de gozo de licença paga / “férias”) e as-
sistencial (em particular com a institui-
ção da Caixa de Previdência do Pessoal 
– assegurando apoios na área de saúde, 
com o estabelecimento de posto médico 
e serviços clínicos, no âmbito da refor-
ma e por morte, a que seria ainda acres-
cido um outro benencio, o “abono de fa-
mília” –, numa antecipação de um pilar 
do Estado social, cuja aplicação apenas 
mais de três décadas depois se viria a ge-
neralizar à população portuguesa).

Sabemos que a edição desta obra é dis-

pendiosa. Tem apoios?

A dificuldade com que lidamos, em pro-
jectos deste tipo, é o relativamente es-
treito segmento a que o mesmo se dirige 
– a quem pode, em primeira análise, inte-
ressar –, dado tratar-se de uma institui-
ção / colectividade de índole fundamen-
talmente local, concentrada na aldeia de 
Santa Cita, e na freguesia que a alberga, 
com a agravante, neste caso concreto, de 
– ao contrário do registado com as insti-
tuições dos anteriores livros – o clube ter 
sido extinto já há cerca de trinta anos, e, 
a própria Fábrica, ter encerrado as suas 
portas praticamente há vinte anos.
 Assim, a tiragem do livro será neces-
sariamente reduzida, o que não permi-
te economias de escala que proporcio-
nassem a redução do custo unitário de 
edição. De qualquer forma, o livro se-
rá disponibilizado ao público a um pre-
ço (15 euros) que julgo ser bastante com-
portável e equilibrado – atendendo à di-
mensão do volume em causa (mais de 
700 páginas) –, uma vez que visa apenas 
a cobertura de parte dos custos (com a 
impressão).
 Nesta altura não disponho ainda de 
qualquer apoio a nível de financiamento 
da publicação, procurando pessoas e en-
tidades que possam, se não apoiar finan-
ceiramente a edição, pelo menos garan-
tir reservas em quantidade suficiente 
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para procurar minorar o custo unitário 
e o encargo que irei assumir.

- Para quando está previsto o seu lança-

mento?

O livro encontra-se actualmente em fase 
de composição gráfica/paginação, espe-
rando-se que possa entrar em impressão 
em Novembro, para ser lançado entre o 
final desse mês e o início de Dezembro 
de 2016.
 Os livros que escreveu sobre os 100 

anos de História do União e Sporting 

de Tomar, muitos dos interessados ad-

quiriram as obras antes do lançamento, 

sendo um importante apoio às suas edi-

ções. Se existir alguém interessado po-

de antecipar a compra?

 Precisamente, como referi, o que pro-
curo nesta altura é efectuar um levan-
tamento do número de pessoas que po-
derão ter interesse em adquirir o livro, 
agradecendo todas as solicitações de 
“pré-reservas” (ao preço referido) que me 
possam fazer chegar. Adicionalmente, 
caso haja pessoas ou entidades que pre-
tendam apoiar a edição do livro – situa-
ção em que os respectivos nomes / deno-
minações sociais seriam então objecto 

de menção expressa e agradecimento no 
próprio livro, o valor da contribuição de 
Subscritores seria de 20 euros para par-
ticulares (com direito a um exemplar), e 
de 50 euros para entidades (neste caso, 
com direito a dois exemplares do livro).
- Depois desta obra, tem mais alguma 

em vista?

Com este livro, completa-se um ciclo, tão 
gratificante, quão exigente, de trabalho, 
feito com muito gosto, mas que requer 
grande disciplina, pelo que não está pre-
visto, por agora, qualquer novo projecto 
neste âmbito.

- Como consegue conjugar a sua vida 

profissional e familiar com esta ativi-

dade que exige muita entrega e estudo?

O trabalho de pesquisa e escrita, sendo 
feito em acumulação com a vida profis-
sional e pessoal, é desenvolvido em fins-
-de-semana (Sábados) em pesquisas em 
Bibliotecas/Hemerotecas (em Lisboa e 
em Tomar), e diariamente, com pelo me-
nos uma hora, no final de cada dia, com 
a tal disciplina a que me impus, tendo 
por objectivo o prazo que estabeleci, pa-
ra lançamento do livro antes do final do 
ano de 2016.

Leonel Vicente é autor dos livros sobre os centenários do U. Tomar e SC Tomar 


