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Primeira edição do livro sobre 

“Matrena” esgota após lançamento
A antiga escola 

primária de Santa 

Cita foi pequena 

para o público 

que participou, no 

passado sábado, dia 

17, no lançamento do 

livro “Matrena – A 

fábrica de papel, a 

casa do pessoal e o 

grupo desportivo”, 

da autoria de Leonel 

Vicente. 

-

Na sua intervenção, o autor ex-
plicou as motivações que o leva-
ram a escrever esta obra, apro-
veitou para agradecer os apoios 
de várias instituições que cola-
boraram na edição e divulgação 
do livro. O vice presidente da 
Câmara de Tomar, que partici-
pou nesta cerimónia aprovei-
tou para felicitar o autor por 
este importante testemunho da 
história do concelho de Tomar. 
   Seguiu-se uma sessão de au-
tógrafos, onde muitos dos an-
tigos trabalhadores da Fábrica 

da Matrena adquiriram a obra, 
também eles parte importante 
deste livro.
Sobre o livro

O livro aborda a história da 
Fábrica de Papel de Matrena, 
em que apresenta um pequeno 
esboço a propósito da história 
do papel e do seu fabrico em 
Portugal e em Tomar, segue-se 
uma exposição da história da 
fábrica, desde a sua fundação, 
no ano de 1900 até ao longo pro-
cesso de falência.
   A segunda parte respeita à 
“Casa do Pessoal”, e compreen-
de  os capítulos referentes à 
sua instituição, estatutos, Cai-
xa de Previdência do Pessoal, 
obra social e infraestruturas 
Na terceira parte, refere o Gru-
po Desportivo, para além do 
capítulo introdutório sobre os 
denominados “clubes-empresa”, 
também com um resumo sobre 
alguns dos casos mais notáveis, 
a nível nacional e internacional, 
apresentam-se depois sucessi-
vos capítulos sobre cada uma 
das fases da existência do clu-
be, com destaque para os seus 
períodos áureos, desde dos pri-
meiros anos, a da década de 60 e 
a da década de 70.

   Por último, na quarta parte 
apresenta uma compilação de 
dados sobre o historial despor-
tivo com súmula do palmarés, 
lista dos jogadores que foi pos-
sível apurar, época a época, re-
sultados e classificações, desde 
a temporada inaugural, de 1937-

38, até ao epílogo da participa-
ção do clube em competições 
oficiais, em 1986-87.
  Durante quase um século de 
vida a Fábrica da Matrena foi 
considerada uma unidade fa-
bril modelar, não só em fun-
ção da superior qualidade dos 

produtos nela fabricados, mas, 
especialmente, em termos das 
motivações de ordem social 
que fomentou, com tradução 
mais vincada na sua “Casa do 
Pessoal”, a qual viria a integrar 
também o “Grupo Desportivo”.
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Estrutura do livro:

PREFÁCIO
INTRODUÇÃO
PARTE I – A FÁBRICA DE PAPEL
Capítulo 1 – Da História do Papel
Capítulo 2 – Fabrico de Papel em Portu-
gal… e em Tomar
Capítulo 3 – Fundação
Capítulo 4 – Sucessão e Consolidação
Capítulo 5 – Cinquentenário e Época Áu-
rea
Capítulo 6 – Crise
Capítulo 7 – Matrena II
Capítulo 8 – Falência

PARTE II – A CASA DO PESSOAL
Capítulo 1 – Instituição e Estatutos 
Capítulo 2 – Caixa de Previdência do Pes-
soal
Capítulo 3 – Obra Social e Infra-estrutu-
ras 
Capítulo 4 – Acção Cultural e Recreativa
Capítulo 5 – Corpo de Bombeiros

PARTE III – O GRUPO DESPORTIVO
Capítulo 1 – Os “Clubes-empresa”
Capítulo 2 – Entrada Triunfal [1936-41]
Capítulo 3 – Estabilização [1941-45] 
Capítulo 4 – De Regresso à II Divisão Na-
cional… e aos Títulos [1945-50]
Capítulo 5 – Campeonatos Corporativos 
[1950-58]
Capítulo 6 – Retoma da Competição Ofi-
cial e Novo Título [1958-62]
Capítulo 7 – De Novo na I Distrital… e nos 
Nacionais [1962-67]
Capítulo 8 – Baixa nos Distritais, Inter-
regno e Mais um Título [1967-72]
Capítulo 9 – Rumo ao Título de Campeão 
Distrital [1972-76]
Capítulo 10 – Segundo Ciclo na III Divi-
são Nacional [1976-79]
Capítulo 11 – Retorno aos Distritais e Úl-
timo Título [1979-85]
Capítulo 12 – Derradeira Passagem pela I 
Distrital e Extinção [1985-89]

PARTE IV – HISTORIAL DESPORTIVO
A) Palmarés
B) Jogadores
C) Resultados
D) Classificações

Tomar integra Rede
de Municípios para
a Adaptação às
Alterações Climáticas

Tomar é uma das autarquias fundadoras 
da Rede de Municípios para a Adaptação 
às Alterações Climáticas, cuja funda-
ção foi oficializada em Coimbra, no dia 
9 de dezembro, durante o Seminário de 
Encerramento do projeto ClimAdaPT.
Local e em que esteve presente a presi-
dente da Câmara, Anabela Freitas.
   A missão desta rede é aumentar a capa-
cidade dos municípios portugueses para 
incorporar a adaptação às alterações cli-
máticas nas suas políticas, instrumen-
tos de planeamento e intervenções.
A Rede foi fundada pelos trinta municí-
pios portugueses pioneiros em estraté-
gia s municipais de adaptação às altera-
ções climáticas, em que Tomar se inclui, 
mas está aberta à participação das res-
tantes edilidades portuguesas, designa-
damente as que pretendam elaborar os 
seus planos municipais de adaptação, 
bem como de outras entidades (empre-
sas, universidades, ONG ou associações) 
que desenvolvam atividade neste domí-
nio.
   Através da assinatura de uma Carta 
de Compromisso, os municípios com-
prometeram-se a contribuir ativamente 
para a concretização da missão e objeti-
vos da Rede e a promover a adaptação 
nos seus concelhos. Tal será feito pela 
partilha de experiências no domínio da 
adaptação, pela cooperação internacio-
nal com outras redes e estruturas.Autor do Livro, Leonel Vicente ao centro

Escola de Santa Cita foi pequena para tanto público

Sessão de autógrafos 


