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A antiga Escola 
Primária de San-
ta Cita, na fre-

guesia de Asseiceira, Tomar 
acolheu na tarde de sábado, 
17 de dezembro, o lança-
mento do livro �Matrena - A 
fábrica de papel, a casa do 

pessoal e o grupo desporti-
vo� da autoria de Leonel Vi-
cente que também foi o autor  
dos livros dos centenários do 
U. Tomar e do Sp. Tomar. A 
ocasião reuniu convidados, 
amigos e familiares do autor 
que dedicou a obra ao seu 

Þ lho, Gonçalo Vicente. �O 
mérito deste livro cabe-vos 
a vós julgar. Apenas posso 
desejar que apreciem tanto 
o livro como o gosto que 
me deu escrevê-lo�, disse 
na apresentação.

O vereador Hugo Cristó-

Livro sobre a Matrena enriquece memória 
coletiva da freguesia de Asseiceira

vão deu os parabéns ao autor 
que conheceu no mundo da 
blogosfera, há mais de 15 
anos, quando surgiram no-
vas plataformas de comuni-
cação, considerando que o 
mesmo é  um �antropólogo 
honorário� do nosso con-
celho. �Os dois livros que 
dedicou aos centenários do 
União e Sporting de Tomar 
ao que se junta este terceiro 
deixa uma obra que é impor-
tante para a nossa memória 
colectiva�, disse. 

Carlos Rodrigues, presi-
dente da Junta de Freguesia 
de Asseiceira, disse ao Jornal 
�Cidade de Tomar� que esta 
obra tem manifesto interesse 
pública para  a freguesia. �A 
Matrena marcou de forma 
indelével o século XX na 
nossa freguesia. Não há nin-
guém que não tenha alguém 
na família que não estives-
se estado ligado de alguma 
forma à Matrena que, para 
além de ter sido uma Com-
panhia de Papel, tinha uma 
abrangência muito grande 
nomeadamente na vertente 
desportiva reß ectida neste 
livro�, disse, acrescentando 
que esta obra vem enriquecer 
a memória colectiva da fre-

guesia de Asseiceira. 
Alexandre Rosa Freitas 

trabalhou na Fábrica da Ma-
trena entre 1962 até 1970 mas 
já trabalhava nas máquinas 
de papel nas férias do verão. 
Mais tarde tirou o curso de 
papeleiro e fez várias for-
mações. Só saiu da Matrena 
para ingressar no Serviço 
Militar, tendo trabalhado 
durante 15 anos em Porto 
de Cavaleiros.�Comecei 
como jogador de futebol na 
Matrena, como júnior em 
1962. Em 1966-67 fui para o 
União de Tomar, Þ z parte da 
equipa que subiu à primeira 
Divisão�, conta, recordando 
que no Grupo Desportivo da 
Matrena treinavam consoan-
te os turnos. �Muitas vezes 
vínhamos dos treinos de fu-
tebol e entrávamos logo ao 
serviço na Matrena�, refere o 
antigo defesa central do G.D. 
Matrena. �A minha paixão é 
o papel. Quando soube que 
o Leonel Vicente ia escrever 
sobre a Matrena Þ z questão 
de colaborar com a revisão 
da obra. Espero ter contri-
buído para que este livro 
enriqueça a história desta 
aldeia fantástica�, disse.  

Estruturado em quatro 

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL �OS QUATRO UNIDOS�
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

AVISO DE CONVOCATÓRIA
Ao abrigo do disposto nos Estatutos complementado com o deÞ nido no 

Regulamento Geral Interno, convoco uma Assembleia Geral Ordinária, 
a realizar pelas 15,00 horas do dia 08 de janeiro de 2017, na sede desta 
Associação, em São Miguel, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto único: Eleição dos Órgãos Sociais para o biénio 2017/2018
Não compa recendo à hora ma rcad a o nú mero lega l  de sóc ios 

necessários, a Assembleia realizar-se-á decorrida meia hora, no mesmo local 
com qualquer número de Sócios.

O período de votação decorrerá ate as 18:30 do dia 08 de janeiro de 2017.
Para melhor informação consultar o capítulo 6 do Regulamento Interno, 

aÞ xado na Sede da Associação. (Não me foi possível realizar esta assembleia 
em Dezembro)

São Miguel, 8 de dezembro de 2016 
A Presidente da Mesa da Assembleia-Geral

Sónia Ferreira

partes, o livro aborda a his-
tória da Fábrica de Papel de 
Matrena, em que se começa 
por apresentar um pequeno 
esboço a propósito da histó-
ria do papel e do seu fabrico 
em Portugal e em Tomar, a 
que se segue uma exposi-
ção da história da fábrica, 
desde a sua fundação, em 
1900, passando pelas fases 
de sucessão e consolidação, 
época áurea, crise, a projec-
tada remodelação, por via da 
implantação da �Matrena 
II�, e um derradeiro capítu-
lo, sobre o longo processo 
de falência.

É na quarta parte da 
obra que encontramos uma 
compilação de dados sobre 
o historial desportivo (na 
modalidade de futebol), 
com súmula do palmarés, 
lista dos jogadores que foi 
possível apurar, época a 
época, resultados e classiÞ -
cações, desde a temporada 
inaugural, de 1937-38, até 
ao epílogo da participação 
do clube em competições 
oÞ ciais, em 1986-87.

A fábrica da Matrena foi 
inaugurada a 15 de janeiro 
de 1900 e foi-lhe decretada 
falência a 12 de outubro de 
1999. Durante quase um 
século foi considerada uma 
unidade fabril modelar, não 
só em função da superior 
qualidade dos produtos nela 
fabricados, mas, especial-
mente, em termos das mo-
tivações de ordem social 
que fomentou, com tradução 
mais vincada na sua �Casa 
do Pessoal�, a qual viria a 
integrar também o �Grupo 
Desportivo�. O livro está à 
venda por 15 euros. 


