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A gestão do tempo quando organizada com método e critério, constitui um dos bens mais 
preciosos das sociedades modernas. Podemos com rigor e disciplina, tirar o melhor partido 
do tempo e assim facilitar um melhor desempenho na organização da nossa actividade.

OBJECTIVOS
• Fornecer aos participantes os conhecimentos que permitem optimizar a gestão do seu tempo, 
   diferenciando os conceitos de “Importante” e “Urgente”;
• Analisar as suas características pessoais face à gestão do tempo;
• Utilizar a técnica ACET (“Importante” e “Urgente”) para classificar as suas prioridades;
• Desenvolver as suas competências para gerir o tempo de forma eficaz, o que passa por estabelecer 
   boas metas e cumprir os prazos definidos. 

METODOLOGIA
Abordagem teórico-prática. Estudo de casos. Exercícios práticos. Plano de Acção Individual.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
• Identificar as suas características pessoais face à gestão no tempo;
• Definir estrategicamente as prioridades;
• Desenvolver e aplicar uma planificação previsional da actividade. 

Inscrições on-line: www.tecnicelpa.com

FORMADOR
Mário Ceitil (CEGOC)

HOTEL DOS TEMPLÁRIOS
18 Out. 2011 - TOMAR

GESTÃO DO

TEMPOTEMPO

SEMINÁRIO



Não é por acaso!

EDITORIAL / 03

Editorial
ORLANDO FERREIRA // Conselho Diretivo da TECNICELPA

Portugal ocupa uma posição de relevo no ranking mun-
dial dos maiores Produtores de papel – não é por acaso!

Portugal tem uma produção de papel largamente su-
perior ao consumo interno – não é por acaso!

Portugal tem um elevado know-how na área do papel 
– não é por acaso!

Portugal tem das maiores e tecnologicamente mais 
avançadas máquinas de papel do mundo – o que tam-
bém não é por acaso!

Não é, de facto, por acaso! Desde há muito que os 
portugueses se dedicam à arte de fazer papel. Os pri-
meiros registos de “fábricas de papel” no nosso país 
datam de 1411, altura em que surgia, em Leiria, opri-
meiro moinho de papel.

Ao longo destas centenas de anos foram muitas as 
fábricas constituídas.

Algumas foram alvo de processos de transformação 
ou simplesmente desapareceram, mas são também 
muitas as que mantêm a produção de papel num 
modo quase artesanal e que são o testemunho vivo da 
tradição e do acumular de saberes dos portugueses 
no fabrico de papel.

Nesta edição do Info dar-vos-emos a conhecer algu-
mas das mais antigas fábricas de papel do mundo ain-
da em laboração. Às fábricas retratadas nesta revista 
e a todas as que existem e existiram desde os tempos 
dos moinhos de Leiria, o nosso forte agradecimento e 
reconhecimento pela contribuição para a hegemonia 
de Portugal no mundo no que a papel diz respeito.

Numa altura em que a crise está na ordem do dia, é 
bom saber que a economia portuguesa pode contar 
com uma indústria próspera fortemente sustentada 
pelo seu passado e com um futuro que, certamente 
não será por acaso, me parece bastante promissor!
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O programa previamente definido foi escrupulosamen-
te cumprido e melhorado por se ter incluído uma visi-
ta ao Ecomuseu da Marinha da Troncalhada onde 
fomos recebidos e acompanhados pela Dra. Margarida 
Ribeiro da Câmara Municipal de Aveiro. 

Interessante esta visita e não me atrevo a fazer um re-
sumo da mesma visto que, para além de exaustivo, re-
tiraria certamente o valor da exposição feita pela Dra. 
Margarida Ribeiro.

Aos interessados aconselhamos que consultem os sítios 
da internet “Ecomuseu da Marinha da Troncalhada”.

Seguidamente fizemos o Passeio de Barco Moliceiro 
através dos canais da nossa “Veneza Portuguesa” que é 
a Cidade de Aveiro.

Durante as passagens pelos vários canais o marinheiro 
ia dando informações interessantes relativas às tradi-
ções, prédios, monumentos, etc. No decurso do pas-
seio chegou o momento de nos oferecerem (mestre e 
marinheiro) uma bebida espumante acompanhada por 
“ovinhos moles” que nos permitiu fazer um brinde ao 
grupo. A miudagem brindou com “sumo” e dose refor-
çada de ovinhos moles.

Ficámos todos a saber como se vivia, no tempo da apa-
nha do moliço, dentro dessas embarcações que podiam 
estar sem ir a terra quatro ou mais dias. Vida dura......

Realizou-se no dia 28 de Maio 2011 o Passeio a Aveiro que 
decorreu num dia maravilhoso proporcionando momentos 
agradáveis de convívio entre Sócios e Familiares.

AveiroPASSEIO A

A Veneza Portuguesa...



Os barcos moliceiros são um dos emblemas da Ria de 
Aveiro. Em forma de meia-lua têm mastro e leme de 
grandes dimensões. O seu pequeno calado permite-lhes 
mover-se nos canais menos fundos, sendo, nessas cir-
cunstâncias, movido à vara. Destinavam-se à colheita e 
transporte de moliço (vegetação da Ria, utilizada para 
fertilizar os campos agrícolas), mercadorias e gado, 
sendo hoje uma atracção turística. Outra coisa que os 
torna únicos é a decoração. Têm quatro painéis, dois à 
proa e outros dois à ré. São pintados com cores fortes 
e os desenhos alusivos ao local de origem, família, re-
ligião e humorísticos são de uma grande imaginação e 
de liberdade de expressão popular. Este tipo de embar-
cação tradicional é construída  nos concelhos de Ílhavo, 
Murtosa e Aveiro.  

Chegados ao molhe de desembarque seguimos para a 
Visita temática “Oficina do doce “Ovos moles”.

Todos os participantes estiveram muito atentos à ex-
plicação do fabrico e participaram activamente quando 
chamados à prática para o fabrico dessa especialida-
de. De realçar a excelente apresentação com recurso a 
meios multi-média que permitiam uma visualização de 
todos os pormenores do fabrico. Excelente! Não, não me 
refiro à explicação, mas ao sabor dos ovos acabadinhos 
de sair dos blocos de prensagem e degustados logo ali....
Alguns rebentaram, mas já estávamos avisados.

Após o aperitivo fomos almoçar e tivemos o privilégio 
de ouvir e ver a chuva cair em situação abrigada.

NOTÍCIAS DA TECNICELPA / 05
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De novo voltámos aos automóveis e rumámos à famo-
sa Fábrica da Vista Alegre em Ílhavo para visitarmos o 
Museu e a Capela.

Recebidos pelo guia, trabalhador da própria Fábrica, 
tivemos a oportunidade de apreciar como “se veste a 
camisola” da uma Empresa.

O Sr. João Santiago deu-nos uma explicação pormenori-
zada da história da Fábrica Vista Alegre, Museu, Capela 
de Nossa Senhora de Penha de França, Fundador e res-
pectivos descendentes que têm conseguido manter este 
tão valioso património nacional. 

Como anteriormente foi dito seria fastidioso descrever 
esta visita pelo que recomendo acesso ao sítio inter-
net da Vista Alegre para obter informação detalhada e 
precisa deste nosso património com prestígio mundial.

ES
Um participante do passeio.
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SEMINÁRIO TECNICELPA/VOITH PAPER ROLLS

New Dimensions in Roll Covers 
and Rolls Management
Hotel dos Templários – Tomar
25 de Maio 2011

As boas vindas da Tecnicelpa
Orlando Ferreira 
do Conselho Diretivo da TECNICELPA

Palavras de saudação aos presentes 
António Pereira 
da VOITH FABRICS

Moderador do Seminário
Carlos Brás 
do grupo Portucel Soporcel

Realizou-se no passado dia 25 de Maio, no Hotel dos 
Templários, em Tomar, mais um Seminário sob a égide 
da Tecnicelpa.

Desta vez foram os técnicos da Voith Paper Rolls a 
apresentar as Conferências, sobre o tema “New Dimen-
sions in Roll Covers and Rolls Management”.

Na véspera do evento a Voith convidou os participantes 
para um jantar, que se realizou num restaurante em 
Tomar e proporcionou ocasião para um agradável con-
vívio entre os associados da Tecnicelpa e os técnicos 
da Voith.

No dia seguinte, o Seminário própriamente dito teve iní-
cio pelas 09h30, com as boas vindas aos participantes.



Seguiram-se as Conferências, que começaram por abor-
dar o estado-da-arte no desenvolvimento de Revesti-
mentos de Rolos em Borracha, Poliuretano e Materiais 
Compósitos, e prosseguiram com a apresentação de 
“On-Site Services”, Serviços e Medições executados 
nas Fábricas dos clientes.
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Rubber Covers: 
Next generation of Luna 
covers. Case studies

M. Löbl

PU Covers: 
SolarMax: Higher nip 
dewatering & higher efficiency

M. Weinzettl

Composite: 
New technologies in the 
calender section

T. Leitner - Kuzmany

Mill Service: 
FRS OnSite: Coatings, 
grindings, analyses and 
more at your site

D. Mai

Almoço de convívio.



Após esta apresentação, os participantes constituiram 
dois grupos, que se reuniram à volta de dois núcleos 
de técnicos da Voith Paper Rolls, num workshop so-
bre os temas genéricos de Serviços e Revestimentos de 
Rolos. A meio da tarde os grupos trocaram de posição, 
dando assim oportunidade a todos os participantes de 
expor os problemas concretos que enfrentam no seu 
dia a dia e de discutir soluções com os técnicos da Voi-
th, sobre ambos os temas propostos.

A sessão de trabalhos terminou pelas 17h30.

Após almoço, a retoma dos trabalhos, com a introdução 
do conceito deTRM - Total Roll Management.

NOTÍCIAS DA TECNICELPA / 09

TRM
Total Roll Management

J. Honold

WORKSHOP



EVENTOS TECNICELPA

Visita à Fábrica da RENOVA e Convento de Cristo
Torres Novas / Tomar; 24 de Setembro 2011

Seminário “Gestão do Tempo” 
(Dr. Mário Ceitil da Cegoc)
Tomar, 18 de Outubro 2011

Seminário DMC “Análise de Vibrações”
Tomar, 3 de Novembro 2011

OUTROS EVENTOS INTERNACIONAIS

ABTCP 2011 – 44º Congresso e Exposição 
Internacional de Celulose e Papel
3-5 de Outubro 2011
São Paulo, Brasil

ZELLCHEMING - EXPO 2011
15-18 April 2012
Melbourne, Australia

MOVIMENTO
ASSOCIATIVO
Novos Sócios Individuais

Novos Sócios Coletivos

Universo Actual de Sócios

Admitidos: 2 (readmissões)
Demitidos: 0

Admitidos: 0
Demitidos: 0

INDIVIDUAIS: 348
COLECTIVOS: 87

info@tecnicelpa a cores

Página A4 com texto e gravura
Inserter (90-100g/m2) uma face

Contra capa

1/2 Página A4 com texto e gravura

450,00 euros
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450,00 euros
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3 números
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620,00 euros

SIGA O EXEMPLO DOS NOSSOS ANTERIORES ANUNCIANTES. ANUNCIE NA INFO@TECNICELPA
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No seguimento da resignação de Ramalho Guerra, a SCANPUMP passou, des-
de final de Fevereiro, a ser representada por Francisco Cabral da Nautilus.

Ao nosso consócio Francisco Cabral desejamos as maiores felicidades e sucesso, 
na continuidade do seu percurso profissional ao serviço do sector da Pasta e do 
Papel onde está presente, há cerca de 30 anos, sempre com nota alta.

FRANCISCO CABRAL

Novo representante 
da SCANPUMP em Portugal
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A sustentabilidade no setor exige maior 
esforço para redução nos refugos de papel

12 / NOTÍCIAS DA TECNICELPA

OPINIÃO // CELSO FOELKEL

O papel apresenta a magnífica vantagem 
de ser um produto facilmente reciclado, 
sendo que suas folhas se reidratam com 
facilidade, permitindo a individualização 
de suas fibras e a formação de uma nova 
folha a partir de folhas já utilizadas. Tam-
bém, quando recortes de folhas úmidas são 
feitos na máquina de papel para ajuste nas 
dimensões das folhas, esses refugos úmi-
dos também podem ser reaproveitados de 
imediato. É exatamente como acontece em 
uma padaria (ou em uma fábrica de ma-
carrão): sempre se podem reaproveitar as 
sobras de massa para que novo produto seja produzi-
do a partir delas. Entretanto, essa mesma vantagem de 
reciclabilidade e reaproveitamento interno acaba por 
conduzir a uma filosofia perversa dentro das fábricas, 
que é a aceitação pacífica da geração de refugos, apa-
ras internas, quebras ou “broke”. Essa perversidade é 
especialmente aplicável para os refugos de papel aca-
bado, já na forma de folhas ou recortes secos. Como 
esses refugos são facilmente reprocessados, acaba-se 
por aceitá-los como parte do processo. 

Há geração de refugos em todas as fábricas de papel. 
Eles se formam na parte úmida da máquina (menos 
graves), na parte seca e na conversão/acabamento. 
Conforme o tipo de papel, e dependendo das tecnolo-
gias e dos procedimentos operacionais, podemos ter 
refugos correspondendo a valores entre 10 até 25% da 
tonelagem bruta do papel produzido nas bobinas/rolos. 
Só nas operações de conversão (corte de bobinas e de 
folhas) esses valores chegam a 4% ou mais. Fico sem-
pre me questionando qual seria o processo produtivo 
que aceitaria tão tranquilamente uma geração tão alta 
de produtos a serem reprocessados. Imaginem uma 
fábrica de automóveis tendo que desmontar e montar 
novamente cerca de 10 a 25% dos carros prontos.

Os refugos mostram diversas perversidades, a pior de-
las é que ocupam espaço na máquina de fabricação da 
folha e impedem com isso que mais papel seja produ-
zido. Eles roubam capacidade das máquinas e com isso 
diminuem a produção de produtos vendáveis. Eles com 
isso reduzem a produção, a produtividade e aumentam 
os custos e a geração de poluentes. Além disso, tudo 
que se agregou de energia, água, produtos químicos,

 trabalho humano, etc., na primeira fabri-
cação precisa ser agregado de novo. Uma 
lástima em termos de ecoeficiência (na 
verdade, estamos falando de eco-inefici-
ência).

Uma parte dos refugos possui origem 
tecnológica – são resultantes de máqui-
nas antigas, com ajustes e manutenções 
inadequadas. Outra parte se deve aos 
procedimentos operacionais e ao não 
atingimento das qualidades especifica-
das. Temos também muito refugo nos 

processos de corte das bobinas e das resmas/folhas, 
sempre resultando em refilos, formatos fora do reque-
rido e sobras de papéis. Também temos as quebras 
das folhas nas máquinas e com isso produção de folha 
seca ou úmida diretamente para o reprocessamento 
durante certo tempo. Máquinas funcionam em vazio 
pelo menos uns 20 minutos por dia, ou seja, só por 
essa causa já temos a chance de gerar cerca de 1 a 
1,5% de refugos. 

Temos que fazer algo em nossas fábricas - isso deve ser 
feito urgentemente. Se quisermos praticar sustentabili-
dade e ecoeficiência, não podemos manter os níveis de 
refugos atualmente praticados. É preciso mudar tec-
nologias, conceitos de produção e as formas de gestão 
de refugos. A maldade dos refugos de papel é econô-
mica, ambiental e também social, pois significa para 
os operadores trabalhar mais para se fazer um mesmo 
produto. Ou seja, muito mais trabalho para se produzir 
a mesma coisa. 

Nosso setor de celulose e papel prega o conceito e bus-
ca praticar sustentabilidade em suas operações indus-
triais. Um enorme desafio a esse setor para melhorar 
seus consumos unitários de recursos naturais como 
água, energia e fibras seria colocar a redução do refu-
go nas máquinas de papel como uma de suas maiores 
prioridades. Espero que isso passe a entrar urgente-
mente nas agendas estratégicas do setor e não apenas 
das fábricas. Isso porque essa redução não depende 
apenas de melhorias contínuas nas fábricas e em suas 
máquinas, mas também de fortes alterações em con-
ceitos tecnológicos e processuais da própria fabrica-
ção do papel. 





Contradições

OPINIÃO // CARLOS BRÁS

Assiste-se, hoje em dia, a um crescente 
movimento de emigração de jovens licen-
ciados portugueses para países carentes 
de quadros técnicos qualificados. A situa-
ção do nosso país assim o determina. 

Países como a Noruega e a Alemanha 
têm escassez de engenheiros. À cerca de 
2 semanas, saiu num semanário um arti-
go curioso sobre este assunto. As empre-
sas Norueguesas apreciavam muito os 
portugueses. As razões evocadas eram a 
boa qualificação profissional, a competên-
cia e a fácil capacidade de integração. Tanto quanto 
era relatado, o Instituo Superior Técnico era uma das 
grandes fontes de recrutamento das empresas desses 
países, bem assim como provavelmente outras escolas 
não referidas nesse artigo. 

A fácil integração vem apenas confirmar o carácter 
pacífico e multicultural de um povo habituado a estas 
andanças da emigração. As fortes correntes de emigra-
ção dos anos sessenta do século passado aconteceram 
sem atribulações de maior, sendo hoje uma realidade a 
existência de uma população enraizada de portugueses 
já de 2ª e 3ª gerações em países como a França, Ale-
manha, Luxemburgo, EUA e até Canadá.

Os atributos da qualificação e competência traduzem-
se num misto de orgulho português e de alguma estu-
pefacção. São frequentes as crónicas escritas e orais 
nos meios de comunicação social sobre a má qualida-
de do ensino em Portugal, a má preparação dos licen-
ciados quando chegam ao mercado de trabalho, a sua 
pouca apetência para se sacrificarem no inícios das 
carreiras, etc.

As generalizações são perigosas porque transmitem a 
imagem de uma Nação e de um povo, desprezando o 
que há de melhor e também muitas vezes o que há de 
pior. Também é verdade que os mais críticos dos por-
tugueses são os próprios portugueses. E também não 
é menos verdade que com a democratização do ensi-
no, por um lado, mas principalmente por causa de uma 
concepção facilitista e experimentalista do ensino e uma 
ausência de estratégia geracional, as nossas escolas têm 
andado um pouco à deriva, o que se tem reflectido na 
qualidade dos resultados. Contudo, existem bons alu-
nos, jovens com elevada qualificação e potencial, pelos 
vistos valorizados por empresas estrangeiras.

A saída destes jovens não é um mal neces-
sário. É consequência desta nossa urgen-
te preocupação em reduzirmos o nosso 
endividamento, o que acarreta no curto 
prazo mais destruição do que criação de 
emprego. A sua experiência noutras pa-
ragens poderá ser aproveitada no futuro 
para regressarem e ajudarem as nossas 
empresas a crescerem mais rapidamente, 
introduzindo novas ideias e novas aborda-
gens. Inegável é que a resolução do pro-
blema português só poderá passar pelo 
desenvolvimento económico, que terá que 

surgir o mais rapidamente possível, sob pena de nos 
afundarmos por longos anos.

 Normalmente aqueles que se dispõem a mudar de vida 
e saírem do país natal são os mais audazes, os mais 
corajosos e portanto mais empreendedores. Também 
deveriam ser estes que , em princípio, se tivessem as 
condições para criarem os seus próprios negócios em 
Portugal, aqui ficariam. Na situação actual tal será di-
fícil devido à escassez de capital, mas mesmo assim 
haveria que apostar no empreendedorismo, tendo aqui 
o Estado um papel importante como incentivador e fa-
cilitador do processo de criação de negócios próprios. 

Lucrariam muito as empresas portuguesas se contra-
tassem aqueles que são aliciados pelas empresas es-
trangeiras. Dificilmente o conseguem, mesmo que o 
queiram, na medida em que a diferença de remunera-
ções oferecida é enorme. Dizia uma das entrevistadas 
nesse artigo que ela e o marido tinham decidido mudar 
para a Noruega porque ganhavam quatro vezes mais e 
conseguiam ter horários equilibrados que lhes permi-
tiam ter mais tempo para a família. A Noruega é um 
caso à parte no que às condições salariais diz respeito. 
Não é fácil para as empresas portuguesas competir com 
esta situação. Mas este não é o problema central. Esse, 
na minha opinião, está no facto de uma boa parte das 
empresas portuguesas considerarem o recrutamento 
de um jovem licenciado como um custo e não como 
um investimento. O tecido empresarial português e o 
próprio Estado precisa de sangue novo, irreverente, 
que traga consigo novas abordagens e ideias, mesmo 
que isso passe por uma fase inicial de adaptação (e até 
selecção dos melhores) sem resultados imediatos. Os 
bons resultados aparecerão e farão a diferença. 

(continua na pág. 16)
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Organização: Co-realização:

A ABTCP APRESENTA UMA 
GRANDE OPORTUNIDADE PARA 

AS EMPRESAS DE CELULOSE
E PAPEL MOSTRAREM

CADA UMA DELAS.

O PAPEL 
OFERECE MUITAS 
POSSIBILIDADES

O maior evento do setor de Celulose  e Papel na 
América Latina.
Serão 3 dias de exposição, congresso e simpósio, 
reunindo produtores, fornecedores e prestadores 
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No passado dia 9 de Julho deixou o nosso convívio o 
Eng. José Manuel de Carvalho Leite. Tendo sido seu 
Amigo de longa data e muito próximo da sua Família, 
solicitou-me a Tecnicelpa a redação da notícia do seu 
desaparecimento.

O José Leite, como era conhecido no mundo do papel, 
era um técnico papeleiro de qualidades invulgares. 

Era sócio da Tecnicelpa desde 21/05/1980, tendo-se 
destacado, como sócio, sempre atento e disponível em 
nome pessoal e das empresas que superiormente re-
presentava.

Passou a maior parte da sua vida profissional ao serviço 
da Buckman Laboratories, tendo antes desempenhado 
funções de elevada responsabilidade na JOUD. Eu, que 
comecei a minha actividade profissional na empresa 
distribuidora dos produtos da Buckman em Portugal, 
tive oportunidade de ver a sua ascensão dentro daque-
la organização, os lugares de chefia a que chegou, e o 
respeito que internamente lhe tinham.

Numa outra reportagem radiofónica dizia uma enfer-
meira a trabalhar na Irlanda que tinha concorrido, sido 
entrevistada e admitida sem qualquer cunha ou outra 
referência que não fosse o seu curriculum, e que após 
um curto período de treino em várias funções, lhe foi 
proposto frequentar um curso de especialização pago 
pela entidade patronal. Esta é a visão do investimento. 

Não eram só contudo as suas qualidades profissionais 
que impressionavam. Creio que os Técnicos da Celulose 
e do Papel que agora se situam na faixa etária entre os 
60 e os 70, se recordam da sua constante boa disposi-
ção, que a todos contagiava.

Os que privaram com ele com mais assiduidade, vão 
seguramente sentir saudades. É o meu caso.

Aqui lhe deixo a minha homenagem por tudo o que com 
ele aprendi, e pelo convívio que me dispensou.

Também a TECNICELPA recordará sempre o seu afeiço-
ado Sócio José Leite.

Um Amigo

FALECEU
JOSÉ LEITE 
Sócio nº 77 da TECNICELPA
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Rota das Fábricas de Papel Antigas

Introdução
Com o objectivo de constar como tema principal na info nº 34, fize-
mos um roteiro de algumas fábricas de papel antigas, cujos contactos 
obtivemos, essencialmente através do Museu do Papel. Os critérios 
base de selecção foram  as “especialidades” produzidas, as tecnologias 
e os equipamentos ainda em uso.

Por agora, não sabemos ao certo todas as que se encontram em labo-
ração mas, com base em informações da ANIPC e do Museu do Papel, 
pensa-se que sejam ainda cerca de 35 unidades, quando no passado 
recente eram cerca de 85. Não encontrámos nenhuma fonte fidedigna 
que as mencionasse, especialmente pelo facto de algumas terem encer-
rado nos últimos tempos e outras terem retomado actividade precária 
após terem estado muito tempo inactivas. Algumas características co-
muns a todas elas são as gentes com grande capacidade de trabalho e 
sacrifício, verdadeiros profissionais papeleiros, que fabricam produtos 
muito específicos de qualidade variável. Demonstram grande preocu-
pação com a gestão energética e ambiental, sendo por isso que se man-
têm ainda no mercado, cada vez mais competitivo e difícil.

Esta nossa informação contempla nove fábricas com características 
tecnológicas correspondentes a diferentes épocas tendo, todas em 
comum, o perceptível esforço para garantir a continuidade, nalguns 
casos pensando mesmo em planos futuros, se for possível ultrapassar, 
com sucesso, o periclitante período que atravessamos. Oxalá!

Para todos que tão bem nos receberam, o nosso abraço de reconheci-
mento por tudo o que nos permitiram ver e viver, inclusivamente os 
momentos de consolação que dantes eram apanágio da vivência nas 
Fábricas de Papel.

Augusto Góis / Manuel Delgado

TECNICELPA

18 / ROTA DAS FÁBRICAS DE PAPEL ANTIGAS



Fábrica de Papel

Freguesia de PERRE, 
Concelho de VIANA DO CASTELO

Domingos José Afonso Sucessores Lda.

DE PERRE
Actual proprietário e sócio-gerente:  Ilídio Martins 
Barros Carvalho, cujo filho Arménio é responsável pela 
produção e operação da fábrica que é assegurada por 
mais um operário e duas operárias.

ROTA DAS FÁBRICAS DE PAPEL ANTIGAS / 19
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1 Pulper Hélico (originalmente havia uma galga asso-
ciada a uma Pila Holandesa, que estão agora fora de 
serviço).

Diversos tipos de papel e cartões recicláveis de acordo 
com o produto.

Desintegração

Matérias Primas
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Fornecida pela Mecânica Exacta ( Paços de Brandão ) e 
constituída, na actual configuração, por:

1 quadro de formação com forma redonda 
   com 1,55 m de largura útil
1 calandra ( prensagem )
2 cilindros secadores ( 1 e 3 bar de pressão do vapor )
1 enrolador

Produção de Papel
Força motriz: Accionamento eléctrico 

Geração de vapor: Caldeira manual alimentada a lenha 
e serrim de madeira

Capacidade de produção: 1 ton / 8 horas de papéis de 
45 – 50 gr

MÁQUINA DE PRODUÇÃO
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As bobinas de 1,40 m de largura e cerca de 30 Kg 
de peso são transferidas manualmente para uma 
cortadora dotada de uma guilhotina de acciona-
mento semi-manual que corta o papel nos forma-
tos 35cm x 47cm, 60cm x 80cm e 70cm x 100cm, 
conforme o destino, sendo as folhas resultantes 
embaladas manualmente em resmas e agrupadas 
com cintas de plástico.

Acabamentos

Corte
Escolha
Contagem manual
Embalagem

Cortadora

1

3 4

5

2
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Memória histórica

Papéis costaneira e de embalagem (cartuchos e tafu-
lho) tendo, em tempos, produzido também cartão seco 
ao ar para fabrico de caixas para camisaria e sapatos.

Produto Acabado

   Data da fundação e fundadores: 
1939/40 (?) por iniciativa de Do-
mingos José Afonso, proprietário 
rural abastado e pai de 17 filhos, 
que decidiu converter uma explo-
ração artesanal de produção de 
queijo e manteiga numa indústria 
caseira de produção de papéis de 
embalagem destinados às indús-
trias de vestuário (camisaria) e 
calçado
   Junto ao edifício fabril existe 
uma antiga vivenda onde ainda 
residem uma filha do fundador da fábrica, a D. Judite 
Afonso Carvalhido, de 82 anos, e o seu marido Sr. Vic-
tor Cardoso, de 89 anos, que foi gerente da fábrica en-
tre 1948 (?) e 1958 (?) e que, na falta de documentos 
e registos escritos relativos à história da fábrica, se

socorreram das suas memórias 
para nos transmitirem as infor-
mações possíveis.

   A fábrica laborou em regime 
de indústria familiar caseira até 
1958, data em que lhe foi con-
cedido o competente alvará in-
dustrial após um longo processo 
administrativo decorrente dos 
condicionalismos legais impostos 
pelas autoridades da época no to-
cante aos pedidos de instalação 

de novas indústrias em Portugal.
   Em 1961 a propriedade da fábrica transitou dos 
herdeiros de Domingos José Afonso para uma nova 
sociedade por quotas de que faz parte o seu actual 
sócio-gerente, Sr. Ilídio Carvalho.  

Agradecimento
Um agradecimento em nome da TECNICELPA por toda a atenção 
e disponibilidade que nos foi dispensada, directa e indirectamente.



Fábrica de Papel

Moreira & Gonçalves Lda

FOZ DO 
RIBEIRO

A origem e fundação da fábrica remontam a 1884, pela 
família dos actuais proprietários que já são da quarta geração, 
actualmente designada pela sociedade Moreira & Gonçalves Lda.

No passado, a montante desta fábrica existiam mais 3 unidades 
papeleiras, das quais só existem destroços.
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Freguesia de RAIVA (Aldeia de Folgoso), 
Concelho de CASTELO DE PAIVA

Açude
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O processo produtivo, começa pela desintegração a 
alta consistência - 15% (Pulper convencional). As ma-
térias-primas são, exclusivamente, papéis velhos, espe-
cialmente recortes de cartão multiplex.

A massa desintegrada passa para um tinão já com uma 
consistência de 5%, com um agitador horizontal, tradi-
cional dos anos quarenta, munido de barras helicoidais 
com alcatruzes que enviam a massa para a depuração 
num peneiro vibratório, utilizado simultaneamente 
como regulador do peso/m2.

Fabrica, exclusivamente, cartão compacto cinza.

A massa depurada segue para o formador da folha em 
forma redonda que posteriormente é enrolado em hú-
mido à prensa superior, sendo o número de voltas acu-
muladas na prensa, em função da espessura de cartão 
que se pretende.    

Desintegração

Localização

Fabricação

Localizada na margem direita do rio Arda perto da Al-
deia de Folgoso – Castelo de Paiva. Tem a particulari-
dade de ter a parte húmida do processo até à formação 
da folha deslocado cerca de 800 metros do processo 
de secagem e da transformação, que é desenvolvido 
num planalto a cota bastante elevada.

Pulper

Tinão da Máquina
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MÁQUINA DE PRODUÇÃO
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Ao atingir a espessura requerida – número de voltas 
acumuladas no perímetro da Prensa superior, um “uni-
cronometro” eléctrico emite um sinal acústico e os dois 
operadores retiram as duas folhas que envolvem a pren-
sa e, com efeito de um sulco longitudinal da prensa que

divide o perímetro em duas folhas iguais, que retiram 
manualmente, e colocam, sobrepostas, numa palete. 
Nesta fase, a folha de cartão que tem sensivelmente 
60% de humidade, tem o dobro da espessura que se 
pretende no final, quando seco e laminado.

É nestas condições que a produção é transpor-
tada, em paletes, num tractor, para o sector de 
secagem e transformação. 

Transporte do 
Cartão para secagem

Tiragem do cartão
na prensa final da máquina

21



Por se encontrar avariada é dispensada, actualmente, 
a acção duma prensa hidráulica de pratos planos que 
em trabalho normal, poderá retirar elevada percenta-
gem da água contida nas folhas de cartão, reduzindo, 
desta forma, considerável consumo de combustível 
(biomassa) na caldeira de produção de vapor.

Em todo o processo não se utiliza nenhum produto quí-
mico e o circuito de águas é completamente fechado.
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Secagem
em estufa

Guilhotinamento
e Embalagem
Posteriormente as folhas de cartão são aparadas numa 
guilhotina no formato que serão comercializadas, cin-
tadas e paletizadas e identificado o produto ficando 
este com uma excelente imagem comercial.

Já no sector de Secagem e Tranformação, as placas são 
secas num túnel, até um grau de secura de 93 %, hu-
midade de 7%, seguindo para uma laminadora onde é 
conferida uma maior lisura e uniformização da espes-
sura especificada. 
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São extraordinárias as fontes energéticas utilizadas e ob-
tidas quase exclusivamente de recursos renováveis. O ac-
cionamento do desintegrador Pulper é feito por ataque di-
recto de uma roda hidráulica localizada numa levada que 
passa por baixo deste equipamento. A energia eléctrica 
necessária para “mover” todo o processo é produzida por 
um gerador hidroeléctrico da empresa instalado na mes-
ma levada.

Energia
ESTUFA PARA SECAGEM DO CARTÃO

Comporta



NOTA: Por vezes as fábricas de papel são alvo de aci-
dentes/tragédias como incêndios, inundações, caldei-
ras que explodem... entre outros, mas na Fábrica de 
Papel da Foz do Ribeiro, aconteceu uma de que nunca 
tinha ouvido falar.

No verão de 2009 as matas da zona de Castelo de Paiva 
foram alvo de incêndios. Vários helicópteros andaram 
no seu combate. Um dos pontos onde iam abastecer 
água era junto a esta fábrica. Enquanto lá foram os he-
licópteros ligeiros não houve problema, mas quando 
lá foi encher um helicóptero pesado Kamov, tal foi a 
força da massa de ar que este provocou que arrastou 
o telhado e alguns muros da fábrica, razão pela qual a 
fábrica ainda se encontra numa fase de reconstrução.

Foi notória a disponibilidade e esforço do proprietário Sr. Alfredo Duarte para que a nossa tarefa 
fosse proveitosa, cujo reconhecimento aqui deixamos registado, em nome da TECNICELPA.

Para a produção de vapor para alimentar a estufa  re-
corre-se a uma caldeira de biomassa onde se queimam 
essencialmente resíduos florestais. 

Actualmente nesta unidade papeleira trabalham 8 pes-
soas num só turno diário, produz 3 toneladas de car-
tão compacto de qualidade com espessuras que vão 
de 0,5 a 4 mm, que é utilizado essencialmente para 
capas de livros de capa dura, dossiers de arquivo, e na 
indústria do calçado.

Os actuais proprietários estão a efectuar investimen-
tos de forma a cumprirem as exigências ambientais, 
automatizar algumas fases do processo e a aumentar 
a capacidade produtiva, sempre com a preocupação 
de manter a excelente qualidade dos produtos que fa-
brica, apontando as vantagens energéticas – térmica e 
eléctrica – já que a dispersão e distancia entre os pro-
cessos de operação actuam como factor desfavorável.
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Produção de Vapor

Agradecimento

CALDEIRA - BIOMASSA



AVEIRENSE
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Fundada em 1957 no centro da cidade de Aveiro foi 3 anos de-
pois, deslocada para as actuais instalações que dispõem de vasta 
área fabril.

Começou por fabricar papéis de embalagem na altura seco ao ar.

Freguesia de CACIA (aldeia de Folgoso), 
Concelho de AVEIRO
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Papel reciclável de diferentes tipos (cartão canelado, 
tipografia, cartolinas, arquivo, etc) de acordo com a 
gama de produtos a fabricar.

Em síntese o processo produtivo, começa pela desin-
tegração a alta consistência - 12% PULPER/HÉLICO 
onde as matérias-primas são exclusivamente papéis 
velhos. 

Seguidamente são depuradas em peneira vibratória, 
depois passa por um depurador hidrociclónico para 
eliminação de partículas pesadas e uma segunda depu-
ração em peneiro vibratório com ranhuras mais finas. 

Desintegração

Matérias Primas

TinãoPulper
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Actualmente fabrica cerca de 4 toneladas diárias de 
papéis reciclados essencialmente finos (45g/m2 e 
30g/m2), onde o produto “de elite” aqui produzido é 
o papel “tafulho”, também designado por P15 que é 
utilizado para o acondicionamento de calçado. Outro 
produto já raro, é o papel “vergé satiné”, em que a mar-
cação do feltro e a lisura lhe são conferidas na secaria, 
no cilindro friccionador. 

No momento da visita produzia papel claro com tom 
azulado de 45g/m2 para embalagem de fruta, limpo 
tendo em conta a matéria-prima utilizada, caracterís-
tica também surpreendente em papel claro de aproxi-
madamente 120g/m2 destinado à confecção de caixas 
para acondicionamento de pastelaria, ao balcão.

Produção

Máquina de Produção
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A formação da folha é feita numa forma redonda, se-
guindo-se a prensagem, secagem numa bateria de 6 
secadores e de seguida passa pelo cilindro fricciona-
dor onde poderá ser feita a marcação de feltro e fric-
cionamento.Posteriormente enrolado no carretel.

MÁQUINA DE PRODUÇÃO
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MÁQUINA DE PRODUÇÃO
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Mudança da bobine
1

3

5

7

2

4

6
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Uma vez produzido o papel vai para a cortadeira onde 
podem ser cortados 12 rolos em simultâneo, tendo 
esta máquina a particularidade de, quando se muda o 
formato, se recorrer a mudança dos carretos de accio-
namento da lâmina de corte vertical.

Acabamentos
Cortadora

1

3

2 5

4
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Seguidamente o papel segue para a escolha e con-
tagem, operação que é completamente manual, 
feita tradicionalmente por trabalhadoras altamen-
te expeditas, impressionando a rapidez e método 
com que fazem esta operação, seguida da dobra-
gem em cadernos de balcão.

Escolha 
Contagem manual 
Dobragem
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Finalmente o papel é cintado em pequenos fardos, os 
quais são paletizados, prontos a irem para o Cliente. 

A existência duma Bobinadora permite o fornecimento 
de papel em bobinas, actualmente em reduzida percen-
tagem.

A água utilizada no processo tem origem num furo artesanal existente nos 
terrenos da empresa e o circuito de águas é “completamente” fechado.

Água para fabrico

Caldeira

Gerado numa caldeira exclusivamente alimentada com biomassa. Serrim 
e resíduos de serrações da zona de Aveiro.

Vapor

Produto Acabado
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Actualmente o quadro de pessoal total é composto por 
12 pessoas distribuídas por 2 turnos que trabalham de 
2ª a 6ª feira. A linha de fabrico ocupa apenas 3 
trabalhadores, sendo 1 na Preparação desintegração, 
1 na Máquina e 1 na Caldeira.

Uma visita proveitosa tendo em vista os objectivos. Foi 
possível rever praticamente todas as acções caracte-
rísticas da generalidade das fábricas de papel existen-
tes nos anos quarenta, executadas com surpreendente 
profissionalismo e rapidez de execução.

Uma palavra de agradecimento em nome da TECNI-
CELPA, ao Senhor Mário Rocha Martins e a todos os 
colaboradores com quem falámos e cuja afabilida-
de registámos.

O maior desafio para o futuro da actual gerência é a não 
existência de quem garanta a sucessão e continuidade.

Agradecimento



Fábrica de Papel

PONTE
REDONDA
Freguesia de SILVALDE, 
Concelho de ESPINHO
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Breve Historial
A fábrica está situada a 3 Km de Espinho no lugar de Ponte 
Redonda - Gulhe, freguesia de Silvalde. As instalações encon-
tram-se limitadas a sul pela ribeira de Paramos e a norte pela 
estrada Espinho - Feira.

Fundada em 1848 por José de Almeida de Moreira Pinto, foi 
arrendada a uma família de Paços de Brandão em 1923, famí-
lia essa que a veio a adquirir na década de 70.
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Ainda no Século XIX

O decorrer dos tempos e a indestrutível perseverança 
da segunda geração, desde 1947 activou a evolução do 
processo fabril, passando do papel e cartão compacto 
seco ao ar, ao processo contínuo, inicialmente com uma 
máquina de forma redonda bastante melhorada e, pos-
teriormente, com uma nova máquina de mesa plana.

Também foi iniciada a fabricação de sacos multi-fo-
lhas, primeiro manualmente evoluindo depois, para 
maquinaria adequada. No começo, grande parte dos 
papéis para sacos tiveram de ser fabricados em Ponte 
Redonda, pois havia resistência em fornecer papel a 
um novo fabricante Português.
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O natural inconformismo duma família que 
acreditava no esforço em comunhão, veio a dar 
insofismáveis provas, tendo em conta o com-
plexo fabril actual e a forma como continuou a 
ser conduzida pelas 3ª e 4ª gerações.

Em traços gerais, poder-se-á ver a evolução do 
complexo fabril de PONTE REDONDA, onde se 
mantém o Sócio nº 07 da Tecnicelpa, Américo 
Loureiro, coadjuvado pelos membros mais pró-
ximos da sua família.

É pouco vulgar o equilíbrio e harmonia existentes em 
tudo o que nos é dado ver à chegada, onde até a natu-
reza colaborou de forma pródiga.

Gerações...

Preservar o ambiente 
e recordar o passado

Rota das Fábricas de Papel Antigas / 00 
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É surpreendente a limpeza, ordem e segurança que nos 
é dado observar, condição valorizadora, atendendo ao 
facto de se tratar duma fábrica cujas matérias-primas 
são desperdícios de papel reciclado, às vezes a granel.

O pólo museológico co-existente na zona fabril e as 
peças da mesma origem devidamente enquadradas no 
recinto, dizem-nos algo acerca da sensibilidade e preo-
cupação dos responsáveis por esta favorável imagem, 
digna de destaque.

O complexo fabril tem cerca de 20.000 m2 de área 
coberta total, implantada num terreno industrial de 
60.000 m2, com uma área florestal circundante de 
cerca de 90.000 m2, conservada, o mais possível, no 
seu estado natural.

Há a considerar dois sectores de produção, Papel e Sa-
cos multi-folhas, onde impera uma estratégia de sus-
tentabilidade, através da diversidade de produtos, ma-
leabilidade de execução e resposta rápida a pequenas, 
médias e grandes encomendas. Mais do que vender, 
procura-se prestar um bom serviço.

a realidade presente
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Laboram duas máquinas de papel, uma de forma re-
donda, com 1,70 m de largura útil e outra de mesa 
plana, com 2,55 m de largura útil. Trabalham alter-
nadamente, conforme necessidades do mercado, 40 
horas por semana e 11 meses por ano.

O processo faz-se em circuito completamente fechado, 
com tratamento de águas adequado ao tipo de papéis 
fabricados (fundamentalmente crus). Tem havido com-
pleta sustentação das condições, com melhorias per-
manentes, estando agora a arrancar um recuperador 
de fibras Krofta, para melhoria das águas industriais e 
poupança de água fresca.

Os tipos de papel fabricados destinam-se, essencial-
mente, à embalagem e distribuem-se por: Papéis Semi-
kraft, papéis para Sacos, Crepados em máquina, Testli-
ner, Fluting.

Fabricação de Papel
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Tratamento de Efluentes

MÁQUINA DE PRODUÇÃO



Papéis reciclados seleccionados, do mercado nacional.

Composta por um Pulper convencional vertical / um 
Pulper horizontal de duplo rotor lateral e um Pulper 
Licar de alta consistência.

Sistema Licar automático, com furos e ranhuras, antes 
da refinação, e depurador tipo Bird mais baterias de 
ciclones/areeiros Celleco, na cabeça de máquina.

Matérias-Primas

Desintegração

Depuração
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Recuperador Krofta



Com o número de horas de trabalho e a preferência 
dada a nichos de mercado especiais e de mais rentabi-
lidade, ronda as 5.000 tons em 11 meses.

Há uma gama interessante de máquinas que permite efectuar 
tudo o que se possa desejar em papéis de embalagem:

• 1 Cortadeira para formatos médios e grandes;
• 1 Cortadeira para formatos pequenos;
• 3 Rebobinadoras para bobinas saídas da máquina;
• 4 Rebobinadoras para bobinas muito pequenas até médias;
• 1 Gofradora;
• 1 Impressora bobina a bobina para pintar papéis.

Capacidade de Produção

Acabamentos

5 Refinadores cónicos mais 2 de discos Pilão.

Refinação
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MÁQUINA DE PRODUÇÃO



Sacos multi-folhas: 7 linhas de fabricação, constituídas 
por 7 máquinas de tubos com impressão até 4 cores, 7 
máquinas de fundos e válvula + 5 mesas de coser.

Os sacos são basicamente constituídos por:

• Papel kraft cru e branco;
• Papel revestido a PE;
• Papel revestido com alumínio;
• Papel siliconizado;

E ainda:
• Filme e manga de PE;
• Sacos de PE ou ráfia para sacos combinados.

Fabricação de Sacos
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• Máquina de aplicação de asas de papel;
• Troqueladora para pega tipo “banana”;
• 1 Pré-impressora para kraft sacos, 6 cores.

• Abertos/cosidos
• Válvula/cosidos;
• Válvula/colados;
• Saquetas com e sem pegas;
• Sacos especiais para fins específicos.

A energia eléctrica é adquirida à EDP.

A energia térmica/vapor é produzida numa caldeira 
cujo combustível é FUEL-OIL, em mudança para GÁS.

O complexo fabril integra um total de 132 trabalha-
dores, sendo 58 do sexo feminino e 74 do sexo mas-
culino.

O ambiente é uma preocupação constante e os resulta-
dos, animadores, encorajam a continuação.

Os nossos persistentes agradecimentos ao nosso Sócio nº 7 pela sua eficiente 
disponibilidade – aliás tradicional – sem a qual não seria viável esta interessante informação.

Para os seus filhos e outros membros próximos da sua Família, a extensão dos nossos 
agradecimentos, sempre em nome da TECNICELPA.

50 Milhões de sacos/ano, representando a exportação mais de 50 %.

Aplicações: 
Farinha para alimentação humana; pão, açúcar, chá, 
café, batatas, castanhas, congelados, rações para ani-
mais, “Petfood”, carvão, adubos, produtos químicos, 
fios em bobina, pez líquido, alcatrão, etc.

Máquinas de Acabamentos

Variedade de Sacos Fabricados

Energia

Outros

Capacidade de Produção
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Agradecimento



Fábrica de Papel

Freguesia de FIÃES, 
Concelho de SANTA MARIA DA FEIRA

AFONSO SÁ 
MARQUES
& CA., LDA
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Fomos recebidos atenciosamente pelo actual proprie-
tário Sr. Afonso Sá Marques e pelo seu tio José Joaquim 
Coelho que com os seus 79 anos nos acompanhou, en-
tusiasticamente e nos foi contando a sua longa vida de 
papeleiro.

Sr. José Joaquim Coelho

Como matérias-primas utiliza papéis e cartões velhos recuperados e adquiridos no mercado regional.

A actual gerência é já a terceira geração da família que 
explora esta fábrica e teve acção preponderante nou-
tras fábricas actualmente desactivadas.

Fundada em 1843 por José Pinto da Conceição Avelar, 
está localizada em Fiães, Santa Maria da Feira, circun-
dada pelo Rio às Avessas.

Produz diariamente cerca de 3 toneladas de cartão cin-
za compacto, do nº 16 a 80, com espessuras de 0,6 a 
3,6 mm.

O número da designação do cartão compacto corres-
ponde ao numero de folhas por maço, que corresponde 
sempre ao peso nominal de 25 kg. Por exemplo o car-
tão 16 corresponde a 16 folhas por maço e o nº 80 a 
80 folhas. O formato é, normalmente, 74 cm X 88 cm.

Actualmente trabalham nesta fábrica 7 pessoas 5 dias 
por semana e 8 horas por dia.

Matérias Primas



A desintegração é feita com recurso a dois conjuntos de mós tam-
bém designadas por galgas com capacidade de 300 kg de carga, 
a consistência aproximada de 20%, com descarga por gravidade, 
para dois tinões munidos de agitador horizontal com barras heli-
coidais e alcatruzes que enviam a massa para a depuração, consti-
tuída basicamente por um peneiro vibratório.

Desintegração

Produção

Processo de Fabrico
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TINÃO DA MÁQUINA

MÓS OU GALGAS
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A massa depurada segue para o formador da folha, em forma redon-
da, que posteriormente é enrolada em húmido à prensa superior, 
sendo o número de voltas acumuladas na prensa em função da es-
pessura de cartão que se pretende. As folhas são retiradas manual-
mente da prensa e empilhadas numa palete, com humidade de cerca 
de 60%, também se designando nesta fase, como estando “verde”.

TIRAGEM DA FOLHA DE CARTÃO

1

2

3 4 5 6 7



Não obstante existir uma prensa hidráulica para pren-
sar o cartão à saída da máquina, em porções adequa-
das, com o objectivo de lhe extrair água incorporada e 
aumentar a secura, a mesma encontra-se desactivada 
por avaria. Esta situação é desvalorizada pelo facto de 
não haver consumo de energia térmica para a secagem 
do cartão, pois a caldeira está, há muito, parada.

As paletes são então distribuídas, com recurso a um 
tractor adaptado a empilhador pelos campos anexos, 
em terrenos soalheiros, sendo as folhas individual-
mente estendidas no chão para secar ao sol. Estando 
o tempo solarengo, ali permanecem 3 a 6 dias, depen-
dendo da espessura do cartão.

Estendal ao ar livre
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PRENSA HIDRÁULICA (DESATIVADA)



Estendal ao ar livre

O cartão seco, com um teor de secura que ronda os 93 
– 94%, é passado na laminadora, e classificado. Cada 
folha é controlada, individualmente, numa balança 
própria, seguindo-se uma inspecção visual e feita a se-
paração por aspecto superficial de formação e presen-
ça de contaminantes, sendo rejeitadas as folhas com 
qualidade deficiente.

Acabamentos
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CLASSIFICAÇÃO DO CARTÃO

1

4

7 8 9

5 6

2 3



É manifesta a preocupação com o problema Ambiental.

O produto aqui fabricado tem como destino final a in-
dústria de calçado, marroquinaria, estofadores, capas 
de livros, etc.

Em situações favoráveis de mercado, já fabricaram car-
tão contra-colado, com papel branco, para a indústria 
gráfica e contra-colado com pano para palmilhas de 
calçado.

Como fontes energéticas tem a energia eléctrica for-
necida pela EDP, para o accionamento de todo o equi-
pamento e o Sol como fonte de calor para a secagem 
do cartão. No inverno por força da ausência do sol, a 
fábrica reduz a actividade.

Após a separação o cartão é aparado numa guilhotina, 
no formato de venda e constituídos os maços, atados 
com fio de sisal.
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GUILHOTINA



Faltam-nos palavras para agradecer a recepção e hospitalidade de que fomos 
alvo, atributos que registamos, para nunca esquecer.
O nosso muito obrigado em nome da TECNIELPA ao Sr. Afonso Sá Marques e um 
abraço ao seu tio  Sr. José Joaquim Coelho.

- A considerável área de armazenagem para o produto acabado;

- A existência duma estufa incompleta para eventual montagem, no futuro;

- Uma cortadeira inactiva incompleta cuja recuperação não se justifica 
  actualmente;

- Uma caldeira inactiva mas em condições de manutenção para, 
  eventualmente, poder ser reactivada;

- Vestígios duma época em que as prensas inferiores das máquinas e outras
  importantes peças da transmissão, eram produzidas em madeira de 
  sobreiro que era “conservada” debaixo de água, até à sua utilização;

- Que em consequência das fábricas que têm encerrado ou transferindo a sua 
  actividade para outros países, escasseiam materiais e peças para embalar;

- Que o comércio Asiático, instalado, começa a fazer-se notar 
  nas indústrias a juzante que antes laboravam com planos folgados;

- Que está ainda por fazer a história desta industria, Amada por uns e Contestada 
  por outros. Eram mais de 100 fábricas. Agora são umas escassas dezenas.

Retivemos ainda durante a visita, 
acompanhados pelo proprietário:

Agradecimentos
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Fábrica de Papel

TRAVANCA
e Cartão Cinza Compacto

DE GOMES INÁCIO & CA., LDA
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Freguesia de TRAVANCA, 
Concelho de SANTA MARIA DA FEIRA



Fomos recebidos pelo proprietário Sr. João Inácio em 
Travanca – Santa Maria da Feira -, onde se localiza a 
fábrica desde 1923, na margem direita do Rio Caster. À 
medida que decorria a visita, consolidámos as primeiras 
impressões de que se tratava duma fábrica com invul-
gar arrumação, organização e limpeza.

Trabalham nesta unidade 8 pessoas 5 dias por semana 
e 8 horas por dia.

Produção diária, cerca de 3 ton.

Fabrica cartão compacto de 0,4 a 3,8 mm. O produto 
final tem uma excelente imagem quanto à limpeza su-
perficial e planura (à plat).

Matérias Primas
Utiliza papéis velhos onde se podem ver aparas de car-
tões múltiplos, revistas e cartão canelado.
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A desintegração é feita num pulper hélico a consistência 
aproximada de 16% para onde são reenviados os rejei-
tes da depuração, sendo a descarga por gravidade para 
um tinão munido de agitador horizontal com barras he-
licoidais e alcatruzes que enviam a massa para a depu-
ração, através dum peneiro vibratório.

A folha é formada em forma redonda, a qual, posterior-
mente é enrolada em húmido à prensa superior: As fo-
lhas de cartão são retiradas manualmente e empilhadas 
numa palete separadas por uma fina rede que igualiza a 
superfície do cartão e facilita a drenagem.

Desintegração

Fabricação

Processo Produtivo
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Pulper
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Posteriormente a palete é prensada 
numa prensa hidráulica que lhe vai 
baixar a humidade de 60% para 
aproximadamente 40%.

Prensa Hidráulica

MÁQUINA DE PRODUÇÃO - TIRAGEM DA FOLHA DE CARTÃO

1 2 3



É feita num túnel/estufa, onde as folhas são distribuí-
das individualmente à entrada e, posteriormente, já com 
uma secura de 93 – 94% recolhidas, manualmente, à saí-
da do túnel e empilhadas numa palete.

Seguidamente vão para a laminadora que já está equi-
pada com um sistema automático de classificação de 
espessura, sensor, que informa o operador de forma a 
separá-las, fazendo ao mesmo tempo uma análise visual 
por rejeição, de algumas folhas com defeito. A lamina-
dora confere ao cartão uma maior densidade e lisura. 

Secagem

Acabamento
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LAMINADORA

ESTUFA DE SECAGEM DO CARTÃO

1 2



Após a separação, o cartão é aparado numa moderna 
guilhotina, no formato de venda e constituído em maços 
cintados com fita de PP (Polipropileno)
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O cartão aqui produzido tem como destino final a in-
dústria de calçado, marroquinaria, estofadores, capas de 
livros, fabrico de dossiers e outras aplicações na enca-
dernação e arquivos.

A energia eléctrica é fornecida pela EDP, para o acciona-
mento de todos os equipamentos.

A energia térmica, vapor, é produzida numa caldeira au-
tomática a fuel. 

Fontes Energéticas

Gerador de Vapor

GUILHOTINA

3

5 6

4
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Foi uma interessante e proveitosa visita 
para a qual contribuiu a amabilidade 
e disponibilidade do Senhor Gomes Inácio. 
Aqui deixamos a efectiva expressão do 
nosso agradecimento, em nome da 
TECNICELPA.

- Ampla zona fabril com fácil acesso.
- Excepcional estado de conservação do equipamento activo.
- Surpreendente velocidade da Máquina de produção, tendo em conta o peso/m2 em fabrico.
- O efluente está sob o controlo da Direcção Regional do Ambiente que tem acesso 
  ao tubo vermelho que lança o excedente para o rio.

Outros:

Algumas peças de museu...

Agradecimento
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Fábrica de Papel

Freguesia de ARADA, 
Concelho de OVAR

ARADENSE
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A FÁBRICA DE PAPEL ARADENSE, instalada na margem 
direita do Rio Caster, foi fundada por Manuel Gomes 
Ferreira na década de vinte do século passado, e alu-
gada desde 1976 a Maria Moreira da Silva Ferreira 
e Joaquim Silva Ferreira, que desde essa data imple-
mentaram melhoramentos no processo produtivo, ac-
tualmente bem visíveis.

Produz diariamente cerca de 2800 kg de papel de em-
brulho com gramagens de 60, 80 e 120 gr/m2 seco ao 
ar, em estendal.

Este papel é muito requisitado para embalagem (embru-
lho) de ferragens e outras peças do género. Esta prefe-
rência advém do facto de, tratando-se dum papel seco 
ao ar e não alisado, com elevado Índice de Mão, é ma-
cio, características que facilitam o melhor envolvimento 
das peças, conferindo-lhes melhor protecção. O papel 
em folha, dobrado, é fornecido em fardos.

Actualmente trabalham nesta fábrica 4 pessoas (pro-
prietário, esposa e duas trabalhadoras externas que 
cumprem 8 horas/dia, 5 dias, de Segunda a Sexta.

Matérias Primas
Papéis velhos de razoável qualidade, condição básica 
tendo em vista o produto final.

A desintegração processa-se num Pulper hélico, a con-
sistências que rondam os 16% - com rotor especial, em 
aço inox, projecto do Sr. Joaquim Silva Ferreira e de 
concepção local – que alimenta por gravidade um Ti-
não munido de agitador horizontal com barras helicoi-
dais e alcatruzes situado no exterior do edifício. 

Desintegração
Processo Produtivo Pulper

Joaquim Silva Ferreira



ROTA DAS FÁBRICAS DE PAPEL ANTIGAS / 69

Por bombagem e após passagem pela depuração dum 
peneiro vibratório alimenta as Pilas Holandezas as 
quais conferem à massa, o grau de refinação requerida. 
As Pilas Holandezas e, consoante as necessidades e 
vantagens, utilizam o accionamento hidráulico ou eléc-
trico que existe em alternativa.

Segue-se a alimentação à máquina com passagens por caixas tipo areeiro.

Fabricação

Pila holandeza

Tinão exterior

MÁQUINA DE PRODUÇÃO



Após o “sarilho” ter aproximadamente 300 kg de papel, 
é substituído e o papel cortado, no sentido perpendicu-
lar ao sentido do fabrico, com serra manual (tipo Black 
& Decker), ficando as folhas resultantes, estendidas ao 
longo de um estrado, instalado no seguimento do “sari-
lho” e apropriada para o efeito. Nesta fase, o papel tem 
humidade aproximada de 60%.
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MÁQUINA DE PRODUÇÃO



Posteriormente é feito o corte transversal das tiras  an-
tes emroladas no sarilho com recurso a uma Serra cir-
cular, montada num “charriot”, que é parte integran-
te da estrutura da máquina.
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“O seu... a seu Dono”
O favorável aspecto de toda a máquina muito bem cuidada, a suavidade 
de marcha e quase total isenção de ruídos, a regularidade das “ourelas” 
das três bandas a enrolar no Sarilho, a rapidez e eficácia da operadora 
a manobrar a serra e o “charriot” que fazia lembrar um sistema 
“robotizado” e a perfeição da arrumação das macheias de papel na 
palete, impeliu-nos para uma palavra de justo elogio a todos os 
que para tal contribuem.

CORTE DO PAPEL HÚMIDO COM SERRA CIRCULAR

SARILHO

1 2 3



Os maços de papel húmido são então empilhados numa 
palete até perfazer um peso aproximado de 800 kg que 
segue com o papel húmido para o expandior (estendal) 
onde vai ser estendido nas tesas com auxílio de cruzetas 
em madeira, que possibilitam o estendimento das folhas 
em conjuntos, dobradas ao meio, para, após secas, faci-
litar a dobragem em cadernos.

Uma tesa leva aproximadamente 50 kg de papel e geral-
mente é estendido por uma mulher que demora cerca 
de 15 minutos nesta operação, aparentemente fácil mas 
que exige perícia e treino aturados.

Secagem/Estendal

1

4 5 6

2 3
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7 8 9
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Transformação de Papel não Produzido Na Fábrica
O conjunto fabril incorpora, ainda, activado pelo mesmo qua-
dro de pessoal (4 pessoas), uma pequena secção de transforma-
ção de restos de bobines (off-cuts), adquiridas ao exterior.

Expandior / estendal (Noutras zonas do país “enxugos”)
Casa para secagem do papel ao ar. Nesta são dependuradas as tesas para secagem do papel ao ar. 
Este tem muitas janelas/persianas para circulação do ar, permitindo secagem acelerada. 

Tesa
Aros em madeira com a dimensão de 2 x 3 metros com fios de arame onde as folhas dobradas 
ao meio são estendidas.

Noutras zonas do país, o papel, sempre em folha plana, era dependurando em cordéis de juta, com o auxílio de 
molas, iguais às que se tornaram vulgares nos estendais de roupa domésticos.

Cruzes / cruzetas
Ferramenta em madeira para colocar o conjunto de folhas de papel na tesa. Estas têm vários comprimentos 
e são utilizadas, apenas quando as folhas são estendidas, dobradas ao meio, no sentido longitudinal, para 
a operadora chegar com o papel a todos os níveis das tesas.

Noutras zonas do país, a cruzeta era sempre a mesma. As operadoras trabalhavam sobre banca com rodas e siste-
ma de elevação para estender e apanhar o papel ou cartão, consoante as alturas das cordas das tesas.

Sarilho
A estrutura formada por eixo de aço e ripas de madeira que constituem o “tambor” da enroladeira de papel húmido.

Algumas Definições

O tempo de secagem varia de 3 a 15 dias em função da 
circulação do ar e da humidade relativa atmosférica.

PAPEL APÓS ESTENDAL
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Fazem parte desta oficina:

Ao Sr. Joaquim Ferreira e sua Esposa Dona Maria Moreira Ferreira 
agradecemos em nome da TECNICELPA, a forma atenciosa e disponível 
como fomos recebidos e atendidos, apesar do avançar da hora. 

Uma Rebobinadora,
onde são rebobinadas as bobines 
ao mesmo tempo que são apara-
das, na largura no formato final;

Uma Cortadeira,
que corta em folhas as mesmas 
bobines no sentido do cumpri-
mento, sem alterar a largura 
antes obtida na rebobinadora, 
chegando a formatos até 
98 cm X 140 cm.

Uma antiga Guilhotina,
para fraccionar ou aparar alguns formatos especiais.
Todas as operações de trabalho, descontinuo, decorriam com impressionante facilidade e eficiência tendo em 
vista o objectivo final.

Agradecimento



Fábrica de Papel

Freguesia de RIBEIRA BRANCA, 
Concelho de TORRES NOVAS

TORRES
NOVAS
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Fundada em 1952 por Abílio Alexandre Inácio, em Pi-
mentéis – Lapas, na margem direita do Rio Almonda. Ini-
cialmente uma organização familiar, onde trabalhavam 
marido, esposa e cunhados. A matéria-prima utilizada 
era papel velho, trapos e mais tarde chegaram a utilizar 
palha que transformavam em semi-pasta, para incorpo-
rar nas composições de papéis para cartão canelado.

Fabricavam papel pardo (hoje designado por TN), uti-
lizado para embalagens e para a manufactura de sacos 
de papel riscado, utilizado nas mercearias para emba-
lar arroz, café, açúcar, etc.

Em 1959, a empresa foi transferida para a localidade 
de Ribeira Branca também no rio Almonda, no conse-
lho de Torres Novas onde, actualmente, labora.

Nestas instalações, alargaram a sua produção a outros 
tipos de papel de embalagem, e para dar escoamen-
to ao papel que fabricavam instalaram uma máquina 
de fabrico de cartão em prancha e outra de cartão 
canelado simples em bobine. Posteriormente, instala-
ram uma pequena cartonagem onde fabricavam caixas 
de cartão canelado com e sem impressão.

Em 1988 foi feito novo investimento, tendo passado a 
secção de cartonagem para uma localidade vizinha (Atou-
guia), ficando a organização com duas unidades de pro-
dução e duas empresas distintas: A Fábrica de Papel de 
Torres Novas e a ACA – Papéis e Embalagens, cada uma 
para cada um dos herdeiros. Com o encerramento da 
unidade de cartonagem na Atouguia, foram reactivadas 
antigas máquinas de transformação de cartão canelado 
em prancha e em bobina, e adquiridas novas máquinas 
para transformação que, nos dias de hoje, constituem 
tão interessante como diversificado conjunto, cujas cai-
xas de cartão podem ser impressas até três cores.
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Historial

Actualmente o conjunto fabril dispõe de dois sectores distintos:

1) A Fabricação de Papel cuja matéria-prima é 100% reciclado, sendo, consoante os mercados, uma parte para 
transformação em Cartão Canelado simples, comercializado em bobines, especialmente destinado ao acondicio-
namento e embalagem de Mobiliário e Material para a Construção Civil, parte complementar de papel produzi-
do que se destina ao mercado, sendo os tipos principais:

• Costaneira e Manteigueiro: para embalagens do comércio a granel;
• Semi-Kraft castanho e outras cores e Papel pardo: para embalagens de balcão
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Fábrica de Papel

2) A Transformação de Cartão Canelado 
“CARTONAGEM” com base em pranchas 
adquiridas no mercado Nacional. Aqui, 
são confeccionadas caixas com e sem 
impressão para embalagens de bebidas, 
electrodomésticos, alguns materiais 
de construção e outros do mercado interno.

• Produção anual de Papel = 1500 Ton
• Produção anual da Cartão Canelado em caixas = 1700 Ton - 45 g/m2 a 300 g/m2
• Produção anual de Cartão Canelado simples em bobine = 1100 Ton

• Quadro total de trabalhadores: 55 Trabalhadores (41 Masculino + 14 Feminino);
• De 2ª a 5ª feira, 10h/dia - Fabrico de Papel;
• De 2ª a 6ª feira, 8h/dia - Transformação Cartão Canelado.

Papéis reciclados, fitas e desperdícios 
da transformação de Cartão Canelado.

Dados Fabris:

Matérias Primas

1 - De Produção:

2 - De Exploração / Laboração:

Armazens de Produto acabado
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Pulper convencional (baixa consistência a 4-6 %).
Uma linha de reserva (fora de serviço)

Desintegração

Máquina de Fabrico
Pulper

Máquina de Produção

Tinões



Dispõe de Depuradores Vibratórios e Hidro-ciclones, 
de baixa consistência; Refinadores Cónicos, Mesa 
Plana de formação equipada com 2ª Caixa de Che-
gada para produção e papel “bi-color” (normalmente 
branco/castanho), “Vacum Foils”, Prensas, Secadores 
convencionais, sem cúpula, Enroladeira, Pope....
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(resumo de características)

MÁQUINA DE PRODUÇÃO



Existem desactivadas duas 
Máquinas: uma de Forma 
Redonda com 1,60 m de largura; 
e uma Plana com 2,25 m, em fase 
terminal de montagem.

BOBINADORA com função dupla de fim de Máquina ou bobinadora final para clientes.

Um gerador de vapor a fuel-automático (MORISA)
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Acabamentos (Papel)

Vapor
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Escolha e embalagem

Cortadora com 6 desenroladores

Escolha através de revisão estatística, contagem e dobragem, manual.
Embalagem final em maços de 6 e 10 kg e fardos de 50 kg.
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Cartão Canelado (Cartonagem)
Não estando especificamente previsto nos objectivos 
do nosso projecto que prevê apenas Fábricas de Papel, 
mas por estar intrinsecamente associado à Fábrica visitada, 
aqui deixamos o nosso apontamento respeitante à imagem, 
muito favorável, que registámos.  
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Registámos com o maior apreço a forma 
atenciosa como fomos recebidos e aten-
didos pela Eng.ª Ana Paixão, bisneta do 
fundador, responsável técnica pelo com-
plexo fabril.

As inevitáveis palavras de agradecimen-
to vão, em nome da TECNICELPA, para a 
Senhora Sua Mãe, Gerente da Empresa, D.ª 
Teresa Maria Carreira Alexandre.

Agradecimento

A multiplicidade funcional de algumas máquinas em trabalho, o 
aspecto global das instalações e a forma disciplinada como fun-
ciona são condições essenciais para o cumprimento da função de 
resposta flexível e urgente do mercado a que se destina. São facto-
res irrefutáveis e dignos de apreço, tendo em conta a diversificada 
natureza dos produtos.



Por volta de 1890, João D’Oliveira Casquilho1 começou 
as obras de reestruturação do antigo moinho de farinha, 
e reconstruiu o açude da Matrena começando assim a 
projectar o edifício da nova fábrica de papel.

Pintura da Santa Casa da Mesericórdia de Tomar.
JOÃO D’OLIVEIRA CASQUILHO

Fábrica de Papéis

Freguesia de SANTA CITA, 
Concelho de TOMAR

DO
Antiga Matrena
NABÃO

Historial
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1João de Casquilho era genro de silvestre Schiappa Pietra e de 
Mariana de Roure. Este empresário foi um grande benemérito 
para a cidade de Tomar para onde mais tarde foi residir, doan-
do o edifício dos Bombeiros, entre outras coisas. Construiu na 
Guerreira outra habitação, uma eira e palheiros para o gado, 
pois também se dedicou à agricultura.
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Em 8 de Agosto de 1899, João de Casquilho instalou 
na sua fábrica um gerador cilíndrico tubular de aqueci-
mento de 100 m2.

Quando a Fábrica de Papel de Matrena foi inaugurada, 
em 15 de Janeiro de 1900, ocupava 6.320 m2, compon-
do-se dos seguintes edifícios e equipamentos: armazéns 
de pasta e trapo, máquina de cortar trapo e batedor, le-
xiviadora esférica com 3 m de diâmetro, casa dos bran-
queadores, casas dos cilindros com 3 desfibradores, 5 
refinadores, casa da cola, casa da máquina contínua 
com 47 m X 22,5 m. A máquina contínua tinha 35 m 
de comprimento por 2 m de largura e trabalhava à ve-
locidade de 72 m /minuto, casa da calandra; caldeira, 2 
turbinas, uma de 200 CV e outra de 45 CV.

De início, começou a trabalhar com apenas a Maquina 
1 e respectivos componentes refinação, etc. Accionada 
por uma turbina hidráulica, com veios de transmissão e 
correias, um motor a gás pobre (carvão). Havia também 
outra turbina hidráulica, que fornecia a energia eléctri-
ca para a iluminação (corrente continua).

No piso inferior existia o consultório médico e de den-
tista, barbearia; ao lado eram os edifícios do refeitório 
dos homens e outro para as mulheres; ao lado havia a 
cozinha e o armazém de géneros.

QUADRO ELÉCTRICO DE DISTRIBUIÇÃO
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2  Segundo os habitantes de Santa Cita, foi uma “santa senhora”, e foi quem mais contribuiu para a grandeza da fábrica e de Santa Cita. Em 1942 
electrificou Santa Cita às suas custas, entre outras acções que desenvolveu. Era quem melhor pagava aos seus trabalhadores.

Em 1928 faleceu o João de Casquilho (com quase 100 
anos), ficando a sua filha D. Maria de Assunção Rastei-
ro2 como proprietária da fábrica, que mandou fazer a 
Casa do Pessoal da Fábrica Matrena, em Santa Cita, que 
também incluía o grupo Desportivo de Matrena. For-
mou também o clube de futebol, uma escola de música, 
respectiva banda musical, uma tuna, uma orquestra, um 
rancho folclórico e um orfeão.

Em 1940 possuía a mais moderna máquina contínua 
de fazer papel. Podia fabricar toda a gama de papéis, 
inclusive papel de fumar e papel de carta para correio 
aéreo. Empregava então cerca de 500 trabalhadores e 
produzia anualmente 2.500 toneladas de papel.

Em 1950 foi um ano de modificações que vieram mo-
dernizar a fábrica.

Construí-se ao seu lado o armazém das pastas com 2 
andares, com uma ponte rolante. No piso de baixo ficou 
o armazém geral e a sala dos desfibradores, etc. No 1º 
andar a sala de refinação. No 2º andar o complemento 
da refinação. Estes pisos eram servidos por um monta-
cargas e um elevador.

Foi feito um novo edifício ao lado da estrada com 3 pi-
sos, servidos em baixo por balneários e vestiários dos 
homens, e o quartel dos bombeiros. No 1º andar os 
escritórios e no 2º andar o laboratório, muito moder-
no, chefiado por Joaquim Arocha, tendo o Prof. Brôt da 
E.F.P., como consultor técnico.

Com as remodelações na fábrica, esta começou a fabri-
car papéis especiais, como o de lotaria, papel para 
enrolar tabaco (papel de fumar), seda, glassines, es-
crita, almaços, desenho (o famoso papel Cavalinho), 
duplex, entre outros.

Em 1974 o Dr. Rasteiro vendeu a Fábrica de Papel de 
Matrena ao Engenheiro Quevedo Pessanha, sócio da Fá-
brica de Papel da INAPA, em Setúbal.

Em 1994, foi constituída a I.P.T. (Industria de Papeis de 
Tomar) que além da Matrena incluía a Fábrica de Papel 
de Porto Cavaleiros.

Em 2004 a Matrena foi vendida, passando a denominar-
se Fábrica de Papéis do Nabão. 

MÁQUINA CONTÍNUA N.º1
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A actual Fábrica de Papéis do Nabão SA, é uma empre-
sa, herdeira da saudosa Fábrica de Papel da Matre-
na. As alterações e inovação eram urgentes. A aposta 
em papéis reciclados e de baixa gramagem foi o cami-
nho escolhido. Desde então se têm vindo a tentar criar 
condições para a melhoria da eficiência do processo e 
também da qualidade do produto, rentabilizando, tanto

quanto possível, a vasta gama de equipamentos exis-
tentes, nem sempre conservados nas condições de sus-
tentabilidade exigidas.

Fomos recebidos e acompanhados pelo Senhor Hen-
rique Campos, proprietário da Fábrica de Papéis do 
Nabão desde 2004.

O actual complexo fabril 

MÁQUINA DE PRODUÇÃO
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Visitámos, sem poder esconder alguma nostalgia, as 
instalações que, nos anos cinquenta, representavam o 
conjunto fabril, tecnologicamente mais bem apetrecha-
do e diversificado do nosso mundo papeleiro, no tocan-
te de papéis especiais.

Disso é prova, o mostruário de papéis ali produzidos e 
acabados, como sejam os já referidos, papéis de fumar, 
papéis seda, papéis escrita finos, glassines, almaços, 
desenho (CAVALINHO), duplex e outros, hoje em dia, 
praticamente todos comprados no estrangeiro.

Para apoiar esta “alta gama” de qualidade, desde a 
preparação da semi-pasta, fabricação, acabamentos e 
controlo de qualidade, existia um amplo e complexo 
laboratório, bem equipado, dirigido por técnicos alta-
mente qualificados.

De passagem, confirmámos a existência do diversifica-
do equipamento de Desintegração, Refinação, Controlo 
de Consistência, Diluição, Máquinas de Produção e Re-
cuperação de fibras (melhoria dos efluentes).

Assistimos ao surpreendente arranque da Máquina ac-
tual, ainda em experiência, resultante da junção dos 
órgãos importantes das antigas máquinas 1 e 2 que, 
à segunda tentativa, enrolou, na segunda enroladeira, 
papel limpo e normal de 43 g/m2, à velocidade de 
140 m/minuto.

VISTA PARCIAL DA MÁQUINA N.º3 AINDA DESATIVADA

Vistas parciais do Laboratório
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ATUAL MÁQUINA DE PRODUÇÃO NA FASE DE ARRANQUE
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Isto, na sequência de tentativas que continuam o seu 
curso, até a obtenção das performances satisfatórias, 
já programadas. Entretanto, a água sob pressão e ar 
comprimido, cumpriram já a sua função.

Os importantes órgãos complementares indispensá-
veis, como a Caldeira para a produção de vapor e o 
Motor Diesel Sulzer de 1914 para produção de ener-
gia, oferecem por enquanto a necessária confiança. 

Actualmente toda a energia consumida no complexo fa-
bril é produzida internamente, através do Motor Sulzer.               

A visita chegou ao fim. A nostalgia inicial foi dando 
lugar ao entusiasmo e ao desejo de saber como, tudo 
o que vimos, vem acontecendo. Sem dúvida com muita 
DEDICAÇÃO, TRABALHO e SABER.

As quatro turbinas hidráulicas (uma na margem es-
querda e três na margem direita do Rio Nabão) aguar-
dam a sua vez para dar provas da franca funcionalida-
de, quando o caudal do Rio o permitir.

Caldeira para produção de vapor

TURBINSA HÍDRICAS

MOTOR SULZER
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Henrique Campos no dia a dia, estuda, 
também, através da Internet, con-
cebe e executa em parceria com os 
cinco trabalhadores da Fábrica (2 
portugueses e 3 estrangeiros), todas 
as acções eléctricas, mecânicas e de 
controlo, necessárias ao bom desem-
penho dos equipamentos, recuperan-
do, substituindo, adaptando e reparando, 
tendo como objectivo o aproveitamento das disponi-
bilidades materiais, que abundam por toda a Fábrica. 
À laia de piada, disse-nos que é um “bom comprador 
de eléctrodos e de discos de rebarbadora”.

É o responsável por todas as operações de Processo 
de Fabrico e do Sector Energético.

Mercê de uma louvável inquietação de 
não querer parar na vida, é ansioso por 
dar largas à sua incontrolável criativi-
dade, não obstante ter ultrapassado os 
60 anos de idade.
É um bom conversador, atento a acom-

panhar a última palavra das novas tec-
nologias, sem complexos.

Em suma! Personalidade fascinante de um SELF 
MADE MAN que se converteu à mais interessante 
profissão do Mundo.

P.S. No seu Curriculum Vitae, consta ter efectuado 700 
horas de voo, como piloto, em Moçambique, nos anos 
80/90 em PPA.

Por toda a atenção que nos dispensaram e pelos bons momentos que nos proporcionaram, 
o nosso reconhecimento e agradecimento, em nome da TECNICELPA.

“Não continuar a aprender é esquecer o que se sabe.”

É Bom Saber que:

O Eng. Mário Vian Costa, antigo Colaborador/Director da antiga Fábrica de Matrena, nos pe-
ríodos 1954/1970 e 1975/1984, desloca-se, nos últimos meses e com periodicidade 

quase diária, à “sua Matrena de outros tempos”.

Ali dispersa a monotonia de um reformado, alardeando a vitalidade que os 84 
anos conferem a um PAPELEIRO “antigo”.

Fala com o Amigo Henrique Campos, a quem conta muito do que era a Fábri-
ca, e as pessoas do seu tempo, sentindo-se, deste modo, mais confortado para 
voltar no dia seguinte.

Foi ele, Vian Costa, quem nos falou, com admiração, do Henrique Campos, per-
sonagem que considera “sui generis”. São essas interessantes palavras que, sem 

deturpações, iremos tentar reproduzir pelo interesse profissional que representam.

QUEM É QUEM?

Agradecimento
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Das visitas a “fábricas de papel antigas” ainda em labo-
ração, realizadas pela TECNICELPA, e de que resultou 
o estudo, agora apresentado, “Rotas pelas Fábricas de 
Papel Antigas”, são-nos reveladas realidades industriais 
que, fazendo uso de métodos e técnicas com algum sa-
bor a Arqueologia Industrial, são bem demonstrativos 
do enorme engenho e da capacidade de trabalho dos 
técnicos e fabricantes de papel a elas ligados.

Alguns destes espaços industriais parecem perdidos no 
tempo! Em alguns deles, como acontece na Fábrica de 
Papel Aradense, pode ouvir-se ainda o cantar da “bota-
deira” que, na “casa do espande” (espandior/secador/
casa do enxugo), vai colocando, com a ajuda de uma 
“cruzeta” (cruz/espírito), as folhas de papel ainda ver-
de, sobre os fios metálicos que compõem as “tesas”.

No processo de fabrico, o sentido do “sentir o papel” 
(quantas vezes genético!) aliado a um saber-fazer de 
experiência feito, vão colmatando a ausência de alta 
tecnologia e suscitando, por paradoxal que pareça, so-
luções técnicas criativas e inovadoras. 

Ou seja, estas antigas fábricas de papel pardo ou car-
tão compacto, marcadas pelo peso da História que 
transportam (bem visível até na arquitectura dos seus

edifícios), vão dando uma resposta de qualidade às es-
pecificidades de diferentes nichos de mercado, e sobre-
vivendo, com sucesso, à ancestralidade.

Mas, simultaneamente, este estudo “Rotas pelas Fábri-
cas de Papel Antigas”, constitui também um importan-
te contributo para a História do Papel em Portugal. É 
frequente ouvirmos que, em Portugal, a História do 
Papel está ainda por fazer. Sem dúvida. Se pensarmos 
que, comparativamente a outros países europeus, não 
temos ainda obras de síntese sobre esta área específica 
da História da Indústria. De facto, o tema, além de vas-
to e longo, está repleto de muitos períodos vazios ou 
pouco claros, que carecem ainda de muita investigação 
e análise.

No entanto, nos últimos anos, têm vindo a ser publica-
dos diferentes e importantes estudos sobre áreas es-
pecíficas da História do Papel e, estamos em crer que, 
a partir destes contributos monográficos será possível 
proceder-se a uma síntese contextualizada da História 
do Papel em Portugal.

Neste sentido, o Museu do Papel tem estado atento aos 
arquivos empresariais e ao espólio industrial de várias 
fábricas desactivadas, uma atenção que nem sempre dá

MARIA JOSÉ SANTOS
Directora do Museu do Papel

Contributo para a História 
do Papel em Portugal: 
realidades industriais
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o fruto esperado, face à conhecida agilidade dos suca-
teiros (bem menos burocráticos que os historiadores e 
museólogos) e à ausência, que presiste, de uma ver-
dadeira política que enquadre e valorize este tipo 
de Património.

Ou seja, a História do Papel em Portugal vai sendo fei-
ta, mas o percurso é ainda longo. A este percurso está 
naturalmente subjacente a investigação sobre docu-
mentação escrita, cruzada com os testemunhos orais 
de operários e fabricantes, sendo, no entanto, incontor-
nável o trabalho de campo, com vista ao levantamento 
das unidades papeleiras das diferentes áreas geográfi-
cas do papel, em Portugal.

Acreditamos que o caminho é este. Caso contrário con-
tinuaremos a assistir a novas publicações, onde são 
sistematicamente repetidas as afirmações contidas nos 
pioneiros estudos de Sousa Viterbo e de Ataíde e Melo, 
publicados no início do século passado, sem que pouco 
ou nada se acrescente ao já tão claramente dito.

Mas neste percurso de investigação, é também impor-
tante que os interessados por estas áreas (não necessa-
riamente historiadores) estejam sensibilizados para o 
produto final que justifica e sustenta esta indústria: o

próprio papel. Independentemente dos conteúdos, en-
quanto suporte de escrita, o papel transporta informa-
ção crucial (desde as Marcas de Água às suas caracte-
rísticas intrínsecas), o que pode constituir também uma 
fonte essencial para o estudo da História.

E por isso, a importância deste primeiro estudo “Rotas 
pelas Fábricas de Papel Antigas”, que reflecte a forma-
ção e o conhecimento real da Indústria do Papel por 
parte dos seus autores, e que constitui uma lufada de 
ar fresco, pelas novas leituras interpretativas dos es-
paços, das máquinas e dos processos de produção des-
tas fábricas. A clareza e exactidão com que descrevem 
estes espaços (onde são visíveis ainda permanências 
de uma proto-industrialização) permitem uma melhor 
compreensão do Património Industrial do Papel. Um 
Património que não se encontra à margem das linhas 
de produção, mas que continua activo, integrando pro-
cessos produtivos, em fábricas que nos fazem recuar a 
ambientes industriais oitocentistas e que, como dizia 
no início, parecem, de facto, perdidas no tempo.
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FÁBRICA DE PAPEL DE PERRE – Viana do Castelo; FÁBRICA DE PAPEL DA FOZ DO RIBEIRO – Castelo 
de Paiva; FÁBRICA DE PAPEL AVEIRENSE – Aveiro; FÁBRICA DE PAPEL PONTE REDONDA – Espinho; 

FÁBRICA DE PAPEL AFONSO SÁ MARQUES – Santa Maria da Feira; FÁBRICA DE PAPEL E CARTÃO 
RECICLADO DE TRAVANCA – Santa Maria da Feira FÁBRICA DE PAPEL ARADENSE – Ovar; FÁBRICA DA 

TORRES NOVAS – Torres Novas; FÁBRICA DE PAPÉIS DO NABÃO – Tomar

Em nome da Tecnicelpa,
o Nosso muito Obrigado!
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The Influence of Eucalyptus and Reinforcement 
Fibers Flexibility on Paper properties:
Experimental and 3D Paper Model evaluation

Curto, J.M.R. 1; Conceição, E. L.T.2, Portugal, A.T.G.2, Simões, R.M.S.1

1 - Textile and Paper Materials Research Unit, 
     Chemistry Department, University of Beira Interior (UBI).
2 - Research Centre for Chemical Processes Engineering and Forest Products, 
     Chemical Engineering Department, University of Coimbra (UC).

There is a lack of information about fiber flexibility 
and its evolution along the pulping process and stock 
preparation. Among the many factors that influence 
final paper properties, fiber flexibility is considered a 
key factor. Fiber flexibility depends on wood specie and 
pulp treatment. The aim of this study was to quantify 
the change of fiber flexibility inflicted by bleaching, 
beating and drying, and its influence on paper proper-
ties. Fiber flexibility was determined experimentally us-
ing the Steadman and Luner method with a computer-
ized acquisition device. A complete laboratory pulp and 
paper evaluation was obtained in order to determine 
the fiber flexibility influence on paper properties.

This study uses Eucalyptus globulus fibers and repre-
sentative softwood fibers used on Eucalyptus’s paper 
as reinforcement fibers (Pinus Pinaster and Pinus syl-
vestris). To evaluate the papermaking potential, the 
raw materials were screened and Kraft cooked in a pilot 
controlled reactor: The resulting pulps were bleached, 
using a Chlorine free sequence, beaten in PFI mill and 
dried under controlled temperature and humidity con-
ditions. Structural, mechanical, and optical paper prop-
erties were measured (ISO standards). Pinus pinaster 
reinforcement fibers presented thicker fiber walls with 
higher coarseness (45%), length (13.4%) and width 
(15%) when compared with Pinus sylvestris fibers.

Results indicated that beating had a major effect on fi-
ber flexibility. Pinus Pinaster having the thicker fiber 
wall presents the major change with a rise of 14x1011N-

1m-2, while increasing 4x1011N-1m-2 with bleaching and 
diminishing 3x1011N-1m-2 with drying.

Abstract

The influence of fiber flexibility on structural and 
strength paper properties was determined for the two 
reinforcement fibers under analysis. These fibers cor-
respond to the two extremes of fibers available as rein-
forcement fibers, regarding wall thickness, beatability 
and flexibility values. Pinus pinaster is the thick wall 
fiber, with an average wall near to double, and conse-
quently less flexible, and Pinus sylvestris the thin wall 
fiber. Experimental results for the evolutions of paper 
properties, like paper apparent density, air permeabil-
ity, tensile and tear strength, with fiber flexibility, for 
the two reinforcement fibers, constitute valuable infor-
mation, also applicable for other reinforcement fibers, 
with fiber wall in between. 

Using an innovating 3D Paper Model, developed and 
implemented by this research team, the influence of 
computational fiber flexibility was also investigated. 
Experimental results were compared with simulation 
results and similar evolutions were observed.

Keywords: Fiber Flexibility, Eucalyptus globulus, Rein-
forcement Fibers, Kraft Pulp, 3D Paper Model.

Presented as:
CURTO, J.M.R.; CONCEIÇÃO, E.L.T.; PORTUGAL, A.T.G. 
and SIMÕES, R.M.S., 2010. The Influence of Eucalyptus 
and Reinforcement Fibers Flexibility on Paper proper-
ties: experimental and 3D Paper Model evaluation. In 
Proceedings of the 5th ICEP - International Colloquium 
on Eucalyptus Pulp held in May 9-12, Porto Seguro, 
Brazil (2011).



Desenvolvimento de modelos cinéticos 
do branqueamento final de pasta kraft de  
E. globulus com peróxido de hidrogénio
Fátima A. V. Coimbra1, Pedro E. G. Loureiro1,2, 
Eduardo L. T. Conceição1, Dmitry V. Evtuguin2, M. Graça V. S. Carvalho1

1 - CIEPQPF, Departamento de Engenharia Química, Universidade de Coimbra, 3030-790 Coimbra
2 - CICECO, Departamento de Química, Universidade de Aveiro, 3810-193 Aveiro

Em resposta a regulamentações ambientais cada vez 
mais exigentes, a indústria de produção de pasta celu-
lósica branqueada tem vindo a reforçar a utilização de 
reagentes branqueadores à base de oxigénio em detri-
mento de reagentes à base de cloro. Com efeito, novas 
alternativas e novos conceitos de branqueamento com 
recurso a princípios de química verde e de sustenta-
bilidade têm vindo a ser continuamente estudados e 
optimizados em contexto de processo. Neste sentido, a 
utilização de peróxido de hidrogénio é uma opção ver-
sátil cada vez mais utilizada e amplamente reconheci-
da quer no branqueamento de pastas mecânicas, quer 
no de pastas químicas. Porém, este é um reagente que 
exige a aplicação de ferramentas de optimização e de 
controlo processual na linha de branqueamento, sobre-
tudo ao nível de perfis de metais, para que se garantam 
os melhores resultados. Na sequência de trabalhos an-
teriores do presente grupo de investigação, subordina-
dos ao branqueamento final alcalino com peróxido de 
hidrogénio em condições de estabilidade do reagente, 
surge a necessidade do desenvolvimento de modelos 
cinéticos das reacções de branqueamento e de degra-
dação da pasta, importantes em contexto de optimiza-
ção e de controlo de processo.

O principal objectivo deste trabalho é o de desenvolver 
modelos cinéticos que descrevam a remoção de grupos 
cromóforos e a despolimerização da celulose num está-
gio final de peróxido de hidrogénio (estágio-P) de uma 
sequência de branqueamento ECF (isenta de cloro ele-
mentar) D0(EOP)D1P. As condições operatórias a 10% de 
consistência utilizadas foram: 0.25-2.00% H2O2, 0.60-
0.80% NaOH, 0.05% DTPA (cargas de reagente com 
base em pasta absolutamente seca), 60-90 ºC e 0-180 
min. O consumo de químicos e a brancura ISO e visco-
sidade intrínseca da pasta produzida foram avaliados 
após cada ensaio batch. A concentração de cromóforos 
foi determinada com base na teoria de Kubelka-Munk 
enquanto a degradação da celulose foi avaliada através 
do número de cadeias de celulose.

Após revisão dos diferentes modelos cinéticos dispo-
níveis na literatura para o branqueamento com peró-
xido de hidrogénio, um modelo semi-empírico foi im-
plementado, constituído por duas equações diferenciais 
ordinárias (função objectivo). Estes parâmetros cinéti-
cos foram calculados com recurso à incorporação de 
equações que descrevem a concentração de ião hidro-
peróxido (HOO-) e hidróxido (HO-), para cada condição 
operatória, nas equações diferenciais, as quais foram 
posteriormente integradas utilizando o método numéri-
co de Runge-Kutta (MATLAB ode45). Para a estimativa 
multiresposta dos parâmetros foram utilizados os crité-
rios de Box-Draper e Least Sum of Absolute Differences 
(LAD) em que a minimização das correspondentes fun-
ções objectivo foi efectuada através de um programa 
desenvolvido em MATLAB e implementando o algorit-
mo de optimização estocástica Differential Evolution.

O presente estudo resultou num modelo validado com-
posto por duas equações cinéticas, uma de remoção de 
cromóforos e outra de degradação da celulose, exibin-
do um bom ajuste aos dados experimentais. Concluiu-
se que as variáveis que mais influenciam ambas as ci-
néticas são a temperatura e a concentração do anião 
hidroperóxido, sendo que o ião hidróxido também é 
relevante para a cinética de degradação da celulose.

Em caso de interesse contactar: 
Coimbra, fatcoimbra@hotmail.com; 
Loureiro, ploureiro@eq.uc.pt; 
Conceição, etc@eq.uc.pt; 
Evtuguin, dmitrye@ua.pt; 
Carvalho, mgc@eq.uc.pt

Lista de referências: 
Trabalho apresentado na CHEMPOR2011 – 11th 
International Chemical and Biological Engineering 
Conference (Caparica, 5-7 Setembro, 2011) e no 
ENBIS-11 – 11th annual meeting of the European 
Network for Business and Industrial Statistics 
(Coimbra, 4-8 Setembro, 2011)
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A gestão do tempo quando organizada com método e critério, constitui um dos bens mais 
preciosos das sociedades modernas. Podemos com rigor e disciplina, tirar o melhor partido 
do tempo e assim facilitar um melhor desempenho na organização da nossa actividade.

OBJECTIVOS
• Fornecer aos participantes os conhecimentos que permitem optimizar a gestão do seu tempo, 
   diferenciando os conceitos de “Importante” e “Urgente”;
• Analisar as suas características pessoais face à gestão do tempo;
• Utilizar a técnica ACET (“Importante” e “Urgente”) para classificar as suas prioridades;
• Desenvolver as suas competências para gerir o tempo de forma eficaz, o que passa por estabelecer 
   boas metas e cumprir os prazos definidos. 

METODOLOGIA
Abordagem teórico-prática. Estudo de casos. Exercícios práticos. Plano de Acção Individual.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
• Identificar as suas características pessoais face à gestão no tempo;
• Definir estrategicamente as prioridades;
• Desenvolver e aplicar uma planificação previsional da actividade. 

Inscrições on-line: www.tecnicelpa.com

FORMADOR
Mário Ceitil (CEGOC)

HOTEL DOS TEMPLÁRIOS
18 Out. 2011 - TOMAR

GESTÃO DO

TEMPOTEMPO

SEMINÁRIO
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