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 Compulsava eu o n.º 24 do 
saudoso Boletim Cultural da 
Câmara Municipal de Tomar, de 
Março de 2005 e dei com o arti-
go de Sara Marisa da Graça Dias 
titulado “Notas para o estudo 
da indústria da imprensa local 
(1928/1933)”. A autora procedera 
a uma análise exaustiva do jor-
nal De Tomar, com primeiro nú-
mero publicado em Junho de 
1928. Houvera mudança de regi-
me mas o setor industrial toma-
rense ia resistindo e adaptava-
-se á crise económica. A indús-
tria mais conhecida era a fábrica 
de fiação e tecidos, da década de 
1930 as indústrias ocupavam 
perto de 18% da população ati-
va. A seguir à fiação tínhamos o 
papel, a Companhia de Papel do 
Prado, uma das mais antigas fá-
bricas da cidade, a Fábrica de Pa-
pel de Porto de Cavaleiros e de-
pois a Fábrica de Papel da Ma-
trena, propriedade de Joaquim 
Oliveira Casquilho, sita na quin-
ta da Matrena, na Asseiceira. No 
período em causa, na passagem 
da década de 1920 para 1930, To-
mar tinha quatro grandes com-
panhias, a Fábrica de Fiação e 
estas fábricas de papel. Pulula-
vam pequenas empresas de me-
talurgia, madeiras, mobiliário, 
produtos alimentares. 
 A crise já se sente em Tomar 
no segundo semestre de 1929 
mas os problemas da crise mun-
dial serão claramente defini-
dos a partir de Agosto de 1931. 
No ano seguinte a economia to-
marense entrará em recupera-
ção. Como observará o histo-
riador Fernando Rosas, foi uma 
crise rápida e pouco intensa, vi-
rá uma época de prosperidade, 
aparecerão novos setores como 
o das moagens. Acicatou-me o 
interesse em conhecer melhor 
a ascensão, glória e colapso da 
Matrena. Há, felizmente, um 
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livro recente “Matrena, a Fábri-
ca de Papel, a Casa do Pessoal e 
o Grupo Desportivo”, por Leo-
nel Vicente, Sítio do Livro, 2016. 
Passando amiudadas vezes pe-
la Asseiceira, aqueles edifícios 
da Matrena são evocativos de 
uma prosperidade interrompi-
da, sempre quis saber o que por 
ali se passara. Este livro pres-
ta esclarecimentos elucidati-
vos. Logo definir a Matrena na 
constelação do fabrico do pa-
pel: “Integrando um lote de cin-
co fábricas de papel, existentes 
em diferentes épocas, distribuí-
das ao longo dos 66 quilómetros 
do curso do rio Nabão – Porto 
de Cavaleiros, Sobreirinho, Pra-
do, Marianaia e Matrena –, a Fá-
brica de Papel de Matrena cedo 
se afirmaria, assumindo-se co-
mo uma das principais referên-
cias da indústria papeleira em 
Portugal, como se demonstra, 
por exemplo, pela encomenda, 
na sequência da implantação 
da República, por parte do novo 
regime, de papel com uma mar-
ca de água especial, uma filigra-
na representado o busto da Re-
pública. 
 Quase 100 anos laborou a Ma-
trena. Como lembra o autor, no 
decurso da década de 1950, a 
empresa atraía alguns dos me-
lhores técnicos nacionais e in-
ternacionais, em paralelo com 
a anunciada criação, na Esco-
la Comercial e Industrial de To-
mar, do curso de Técnico de Pa-
peleiro. A crise perfilou-se a par-
tir da década de 1970. Fundada 
a Matrena por João de Oliveira 
Casquilho, o período áureo foi 
assumido pelo seu neto e suces-
sor, Joaquim Pedro da Assun-
ção Rasteiro. Em 1974 a Matrena 
conheceria um novo proprietá-
rio, Vasco de Quevedo Pessanha, 
na década seguinte ainda se de-
finiram ambiciosos projetos, 

passavam pela criação de uma 
nova unidade fabril, a Matrena 
II, planeada implantar no cha-
mado pinhal de Santa Cita. A 
abertura da Matrena II, no iní-
cio da década de 1990, acaba-
ria por coincidir com o início do 
derradeiro capítulo da existên-
cia da Matrena uma lenta e de-
morada agonia, a sua falência 
seria decretada no final de 1999.
 Leonel Vicente deixa um tra-
balho sério e bem organizado, 
inclui o fabrico de papel em Por-
tugal e particularmente em To-
mar, descreve a fundação da 
empresa e a sua consolidação, 
detém-se nessa época áurea da 
industrialização, que era igual-
mente uma resposta à pobre-
za do solo, havia as fábricas de 

papel, a fábrica de tecidos de al-
godão, duas fábricas de moa-
gem, azenhas para ramas, uma 
fundição de metais e uma cen-
tral elétrica. Época áurea, pois, 
com o concelho de Tomar a dis-
por de grande facilidade de co-
municações, atravessado por 
um dos rios mais industriais 
do país, dispondo no seu ter-
mo da barragem hidroelétrica 
do Castelo de Bode, com facili-
dade no recrutamento de ope-
rários e de aprendizes, em boas 
condições técnicas, vista haver 
na cidade uma Escola Indus-
trial e Comercial com uma mé-
dia de frequência de cerca de 
800 alunos; esmiúça a crise, con-
ta casos de fraudulência como a 
fábrica de Porto de Cavaleiros 

produzir papel em bobine para 
a Rank Xerox que ia para a Eu-
ropa e para Portugal mandava 
papel de má qualidade, fabri-
cado na Bélgica; assistimos às 
dificuldades na criação da Ma-
terna II, pelo caminho, convém 
não esquecer o tempo em que 
os tomarenses se juntaram pa-
ra contestar o desvio do Nabão 
no Agroal, para o fornecimento 
de água a Fátima, foi tão inten-
sa a contestação que o governo 
de Salazar recuou, não teve co-
ragem em privar as indústrias 
de Tomar da sua matéria-pri-
ma; houve contestação em San-
ta Cita por causa do espaço da 
nova fábrica. No final da déca-
da de 1980, o município de To-
mar ainda possuía uma posição 
de relevo a nível empresarial: 
as Fábricas Mendes Godinho, a 
Companhia do Papel do Prado, 
a Companhia do Papel de Porto 
de Cavaleiros, Manuel de Frei-
tas Lopes e Companhia, Fábri-
ca de Fiação de Tomar, a Com-
panhia de Papel da Matrena; 
por fim, a falência, mesmo com 
tentativas de reativação, a fá-
brica trabalha com altos e bai-
xos, saía muito pessoal para ou-
tras empresas ou para o desem-
prego; a Matrena, em finais de 
2002, foi adquirida por outra so-
ciedade, a Fábrica de Papeis do 
Nabão, esta abre falência. E as-
sim termina a investigação de 
Leonel Vicente: “Em Agosto de 
2015 anunciava-se que as insta-
lações implantadas num terre-
no com 23.657 metros quadros e 
uma área coberta de 11.276 me-
tros de quadrados, se encontra-
vam disponíveis para venda: 
‘Antiga Matrena à venda por 1 
milhão e 300 mil euros’.   
 Mais recentemente, já em 2016, 
o preço baixara até aos 800 mil 
euros”.
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