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Cidade Tomar 
(CT) - Porque 
é que escreveu 

este livro sobre o G.D. da 
Matrena?

Leonel Vicente (LV) - 
Este novo livro surge porque 
nas pesquisas para o livro 
do União de Tomar e depois 
para o Sporting de Tomar, 
principalmente nas décadas 
de 40, início da década de 
50, notei que há em Tomar 
um terceiro clube que rivali-
za com o União de Tomar e 
com o Sporting de Tomar no 
futebol a grande plano. São 
competidores no mesmo nível 
e com uma rivalidade acesa 
entre os clubes da cidade e o 
clube da aldeia. E daí nasceu 
a curiosidade de ir um pouco 
mais além e conhecer a his-
tória do clube.

CT - É um clube intrin-
secamente ligado à Fábrica 
da Matrena?

LV - O Clube Desportivo 
da Matrena surge integrado 
na Fábrica, nasce no seio da 
fábrica e daí para contextua-
lizar também fazer uma apre-
sentação sobre a história da 
fábrica que já fechou portas 
há cerca de 20 anos mas que 
foi também uma fábrica mo-
delar a nível do país�

CT - Não é só um livro 
sobre o Clube como também 
sobre a fábrica de papel�

LV - Começa, na parte 
inicial, sobre a história da 
fábrica e depois sobre uma 
instituição que é uma par-
ticularidade que lhe confere 
um atributo especial que foi a 
Casa de Pessoal da Fábrica da 
Matrena a qual, aliás, integra 
o próprio Clube Desportivo. 
A Casa do Pessoal é uma no-
vidade que surge em 1935 que 
surge com preocupações de 
índole cultural e social muito 
avançadas para a época. 

CT - Como é que uma 
gestão industrial se lem-
bra, à época, de colocar o 
enfoque nos trabalhadores?
LV - É preciso contextualizar. 
As pesquisas que Þ z são ba-
seadas na imprensa da época, 
nos jornais e, sobretudo, no 
jornal �Cidade de Tomar� que 

é o jornal mais presente. A his-
tória dessa fase da fábrica re-
sulta da pesquisa que faço no 
jornal e num contexto especial 
que era, em termos políticos 
o que se vivia na época. E, 
portanto, esta vertente social 
surge como uma benfeitoria 
dos proprietários da fábrica 
que mostravam essas preo-
cupações sociais que, como 
disse, era uma novidade. Não 
havia a prática de conceder fé-
rias, de conceder prémios, de 
dar uma espécie de subsídio 
de Natal, de criar um posto 
clínico para assistência do 
pessoal e promover a própria 
prática desportiva com aulas 
de ginástica. Havia aulas de 
instrução primária para as 
pessoas aprenderem a ler e 
numa vertente mais recreativa 
um rancho folclórico ou um 
grupo cénico. Nessa época, 
nos anos 40 - os artigos de 
jornal têm sempre uma carga 
emotiva � tudo isto surge mais 
como uma atitude beneméri-
ta dos proprietários do que o 
quadro político.

CT - Para além dos 
jornais, conseguiu fa-
lar com alguém que te-
nha memórias da época?
LV - O livro está concluí-
do nessa parte de pesquisa 
documental sem recorrer a 
fontes primárias � não tenho 
conhecimento que haja algum 
arquivo ou espólio da própria 
fábrica - e tem, nesta altura, 
em curso, a possibilidade de 
conversar, de reunir com algu-
mas pessoas que possam dar 
algum contributo ou testemu-
nhar sobre esta época.

CT - Estamos a falar de 
uma obra com 800 páginas. 
Quando é que começou a 
escrever o livro?

LV - Isto é um trabalho de 
pesquisa de cerca de um ano. 
Desde o verão do ano passado. 
Comecei as pesquisas e foi um 
trabalho que se prolongou ao 
longo do ano. A escrita, pro-
priamente dita, acaba por ser 
um processo relativamente 
rápido, três ou quatro meses, 
porque basicamente é dar uma 
sequência e fazer uma ligação 
entre as várias peças do puzzle 
que vou recolhendo.

CT - O ato de escrever é 
algo que lhe sai facilmen-
te? Como é que concilia a 

escrita com a sua atividade 
proÞ ssional?

LV - Exige alguma disci-
plina mas é feito com gosto 
e, claro, em Þ nal do dia ou 
à noite. As pesquisas foram 
feitas ao Þ m de semana e à 
distância, em Lisboa, na He-
meroteca Nacional. Foram 
muitos sábados passados a 
fazer a recolha de artigos de 
jornal. Desta vez como não 
tinha um prazo Þ xado foi algo 
sem pressão. Gostava de apre-
sentar o livro até ao Þ nal do 
ano 2016 porque assinala os 
80 anos da fundação do Clube 
e os 40 anos da última grande 
conquista do Clube. São dois 
marcos que acho importante 
assinalar.

CT - Qual é o palmarés 
do Clube Desportivo da 
Matrena?

LV - O G.D. Matrena nas-
ce, embora não seja categó-
rico, em 1936. É nesta data 
que é inscrito na Associação 
de Futebol de Santarém e é 
construído o campo de futebol 
da Matrena. Tem uma entrada 
muito forte. Surpreendente-
mente, na época de 37/38, é 
logo campeão distrital, um 
título que só voltaria a re-
petir em 1976. É Campeão 
Distrital de Santarém em 
1938 e 1976. 

CT - Há histórias de ri-
validade entre clubes?

LV - A rivalidade era for-
te, especialmente nos anos 40 
e depois nos anos 60, e nem 
sempre de uma maneira sau-
dável. Nos anos 60 havia, por 
exemplo, uma rivalidade exa-
cerbada entre a população de 
Santa Cita e da cidade.

CT - Porque era um clube 
constituído por empregados 
fabris�

LV - Esse é um dos valores 
acrescentado no clube: poder 
proporcionar aos jogadores 
que recrutava um emprego 
na fábrica. Conseguia re-
crutar bons jogadores com o 
complemento de serem fun-
cionários da fábrica o que 
proporcionava uma garantia 
de estabilidade proÞ ssional e 
permitiu que o clube, logo de 
arrancada, se evidenciasse.

CT - Quem é que aca-
bou primeiro: o clube ou a 
fábrica?

Tomarense escreve livro sobre 
a história da Fábrica da Matrena

Perfil
Leonel Vicente, auditor e revisor de contas, nasceu em Tomar, cidade onde viveu 
até aos sete anos. Há 40 anos a residir em Lisboa nunca perdeu a ligação à cidade 
berço, acompanhando em particular a parte desportiva que o atrai bastante. 
Autor do livro do centenário do União de Tomar, acabou por se convidado 
para escrever igualmente o do Sporting de Tomar, vem agora apresentar uma 
obra sobre o Grupo Desportivo (G.D) da Matrena. Pretexto para que o Jornal 
�Cidade de Tomar� fosse conhece melhor este autor tomarense. 

LV - Por se autonomizar, 
ganhar vida própria e acaba 
quase, se assim se pode dizer, 
numa separação litigiosa com 
a fábrica. Porque, numa altu-
ra em que a fábrica tenciona 
expandir-se com a criação de 
uma nova unidade - a Matrena 
II � isso vai conß ituar com o 
que era o campo desportivo e, 
portanto, essa ideia acaba por 
destruir o campo de futebol e 
levar à extinção do clube que 
também não tem uma data de 
extinção exata deÞ nida. O 
último ano em que participa 
em provas oÞ ciais de futebol 
é em 1987. Terá acabado no 
Þ nal da década de 80.

CT - Quais são as prin-
cipais fases de papel da 
Matrena?

LV - A Matrena nasce no 
início do século, em 1900, gra-
ças à iniciativa de um grande 
benemérito de Tomar que foi 
João de Oliveira Casquilho 
e depois, com a sua morte 
em 1936 já com quase cem 
anos, acaba por ser dinami-
zada pelo seu neto Joaquim 
Pedro da Assunção Rasteiro, 
Þ lho de D. Maria da Assun-
ção de Oliveira Casquilho. 
A fábrica ganha notorieda-
de desde cedo. Na altura da 
implantação da República, 
em 1910, acaba por ser es-
colhida pelo novo regime do 
Estado, para produzir papel 

para o Estado com a marca 
da República. Ou seja, é re-
conhecida a nível nacional. 
Depois nos anos 50 tem uma 
fase de grande expansão, com 
uma grande remodelação. É a 
década áurea da fábrica. Por 
exemplo, tinha o exclusivo, a 
nível nacional, da produção 
de papel de fumar. Depois, 
nos anos 60, vive um novo 
desenvolvimento e a partir de 
1973/1974 começam a surgir 
os dias difíceis na indústria 
de papel.

CT - Quais são os motivos 
da sua decadência?

LV - Esta é uma indústria 
vocacionada para a expor-
tação e sofre do choque in-
ternacional e da diÞ culdade 
em sobreviver no competiti-
vo mercado internacional e 
isso depois acaba por levar, 
no Þ nal dos anos 80, a uma 
crise fatal. Há um conjunto 
de fatores externos e internos 
associados a apostas de ris-
co da gestão que acabam por 
não dar certo como é o caso 
da Fábrica da Matrena II, um 
investimento grande que exi-
ge grande nível de Þ nancia-
mento que a obriga a recorrer 
ao endividamento bancário 
numa conjuntura económica 
adversa. A ideia de expansão 
acaba por sentenciar o Þ m da 
fábrica que chegou a ter 500, 
600 trabalhadores e, na fase 

Þ nal, cerca de 200.
CT - O que o surpreendeu 

mais na recolha de dados 
para este trabalho?

LV - Eu, de facto, desco-
nhecia esta vertente social e 
cultural da Fábrica da Ma-
trena. Conhecia vagamente 
a história dos êxitos des-
portivos nas décadas de 40 
e 60 mas não conhecia esta 
vertente da fábrica. Acho que 
é uma história interessante 
pelas preocupações sociais 
que vêm antecipar em muito 
o que se seguiria. Por exem-
plo, a fábrica da Matrena, já 
nos anos 40 tem uma Caixa 
de Providência para o pessoal 
o que só se viria a generalizar 
a nível da população portu-
guesa depois do 25 de Abril, 
nos anos 70, 80.   
   

CT - Se outra coletivida-
de centenária do concelho 
o convidasse para escrever 
um livro aceitaria?

LV - Eu tenho muita curio-
sidade em saber mais sobre a 
história e em Þ xar, de alguma 
maneira, as memórias, reviver 
algumas das coisas que vivi 
(embora à distância) e des-
cobrir outras que não são do 
meu tempo. Mas, nesta altura, 
penso que este será o último� 
embora nunca pudemos dizer 
nunca (risos). 


