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INTRODUÇÃO

A partir desse dia, Cipriano Algor só interrompeu o trabalho 
na olaria para comer e dormir. A sua pouca experiência das 

técnicas fê-lo desentender-se das proporções de gesso e água 
na fabricação dos tecelos (…) o trabalho que deixou de ser o 

que havia sido, e nós, que só podemos ser o que fomos, de 
repente percebemos que já não somos necessários no mundo… 

José Saramago, A Caverna, Lisboa: Caminho, 2000.

No romance A Caverna, de José Saramago, o oleiro Cipriano Algor sente-se 
fora do mundo quando os produtos resultantes da sua atividade laboral arte-
sanal, empreendida há décadas por gerações e gerações dos seus familiares, 
deixam de ser comprados pelo mercado. Precisa então de desenvolver uma 
técnica nova, que não domina. Morar num lugar diferente, ao qual não se 
adapta. Frequentar ambientes que antes lhe eram estranhos. 

A realidade de uma família comum de portugueses, que vivia do seu pró-
prio trabalho, é profundamente transformada com a chegada de um grande 
centro comercial à cidade. A vida laboral na olaria era o sustento e a base da 
família Algor. Quando ela lhe falta, falta-lhes também o chão. 

Acreditamos ser o trabalho humano fonte de significado. Uma essencial 
categoria económica, histórica e sociológica. É o trabalho que intermedia e 
possibilita o salto das formas pré-humanas para as formas sociais e, daí, para a 
formação da sociedade. É ele o elemento chave da transformação do macaco 
em homem. O definidor ser humano na sua dimensão ontológica, já que gera 
as condições reais da sua possibilidade de existência. Para nós, considerá-lo 
como chave interpretativa e ferramenta analítica é central a qualquer pesquisa 
que procure realizar uma reflexão de base económica e social.

É amplamente conhecida a tese segundo a qual uma raça de macacos 
antropomorfos extremamente desenvolvida habitava uma área da zona tro-
pical do planeta  há centenas de milhares de anos, num período considerado 
pelos geólogos como terciário. De acordo com a descrição do biólogo Charles 
Darwin, na obra A Origem das Espécies, eram peludos, com orelhas pontia-
gudas e viviam realmente como autênticos macacos que eram, em árvores. 
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Os antropomorfos, ao treparem às árvores, realizaram uma mudança 
fundamental, ainda que circunstancial: deram às mãos funções distintas das 
dos pés e adotaram uma posição cada vez mais ereta. Este foi literalmente o 
passo fundamental para a transformação do macaco em homem.

As mãos, agora mais livres, passam a ter de executar funções cada vez 
mais variadas e vão assim, progressivamente, transformando todo o processo 
evolutivo.

O domínio da natureza, que tem início com a elaboração do complexo 
órgão que se torna a mão, amplia o horizonte do homem, leva-o a descobrir 
nos objetos novas propriedades, até então desconhecidas, e a promover o 
aperfeiçoamento de ferramentas e ações laborais mais complexas. Assim, 
multiplicam-se os casos de ajuda mútua, cooperação e atividade conjunta, 
visando a sobrevivência da espécie. Trabalhando juntos tem-se mais produ-
ção, mais trocas, e a alegria de associar-se à existência do outro. Criam-se 
relações de afeto. Dá-se nome às coisas.

Surge então uma necessidade que até então não se tinha: a de dizer algo 
ao outro. Desta necessidade cria-se também um novo órgão. A laringe pouco 
desenvolvida do macaco transforma-se, mediante entoações cada vez mais 
perfeitas. Os órgãos da boca aprendem pouco a pouco a pronunciar um som 
mais articulado, até darem origem às palavras. Promove-se o diálogo, cria-
-se a linguagem, (1) nascem os poetas: De longe muito longe desde o início/O 
homem soube de si pela palavra/E nomeou a pedra a flor a água/E tudo emergiu 
porque ele disse, conta-nos, e seduz-nos, Sophia de Mello Breyner Andresen. 

Quando o homem se separa definitivamente do macaco, essa evolução 
não para. Pelo contrário: progride em diferentes sentidos, povos e épocas. É 
o surgimento do homem pronto, separado do macaco, que leva à organização 
do complexo social a que damos o nome de sociedade.

Mas o trabalho do homem não é como o trabalho do passarinho João-
de-Barro na feitura do seu ninho, da aranha na sua teia ou da abelha na col-
meia. O filósofo grego Aristóteles, ao dissertar sobre o tema, argumenta que 
o trabalho encantava os deuses, gerava recursos, consideração social, tornava 
os homens autónomos e célebres. A alma, ao desejar riquezas, impulsionava 
o homem ao trabalho que só poderia ser realizado através da ação de dois 
componentes fundamentais: o pensar e o produzir. No pensar coloca-se a 
questão da finalidade, a conceção e os meios para realizá-la. No produzir, a 

 (1)  A comparação com os animais indica-nos a assertividade da explicação sobre a origem 
da linguagem a partir do trabalho.
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materialização do fim pretendido. Tais ações só podem ser desempenhadas 
pelo homem, defende. (2)

O filósofo e historiador Georg Lukács acrescenta que somente o trabalho 
é uma interrelação entre o homem e a natureza. É o que faz o ser puramente 
biológico transformar-se em ser social. Pode, por isso, ser visto como fenó-
meno originário, como modelo, protoforma do ser social. A linguagem e a 
sociedade têm como sua origem o próprio ato laborativo. Por isso ele está 
no centro do processo de humanização do próprio homem. Por meio do 
trabalho, tem-se um sistema que simultaneamente altera a natureza e auto-
transforma o próprio ser que trabalha. (3)

Assim, como fruto das interações sociais promovidas pelo trabalho, ocorre 
o aparecimento de formas mais complexas da vida humana como a religião, 
as artes, a política, a filosofia: o trabalho cria e transforma-se em cultura. (4) 

No declive do tempo os anos correm,
deslizam como a água, até que um dia
um possível leitor pega num livro
e lê,
lê displicentemente,
por mero acaso, sem saber porquê.
Lê, e sorri.
Sorri da construção do verso que destoa
no seu diferente ouvido;
sorri dos termos que o poeta usou
onde os fungos do tempo deixaram cheiro a mofo;
e sorri, quase ri, do íntimo sentido,
do latejar antigo
daquele corpo imóvel, exumado
da vala do poema.
António Gedeão, Poema do Futuro

Pode-se até afirmar que os macacos são mais desenvolvidos que os 
homens, porque têm mãos nos pés. Ou que a solução para o desemprego 
em Portugal é a emigração. Sem as ferramentas analíticas adequadas para a 

 (2)  Aristóteles, Ética a Nicômaco, Rio de Janeiro: Martin Claret, 2010.  
 (3)  Georg Lukács, The Ontology of Social Being (Labour), Merlin Press, Londres, 1980.
 (4)  Georg Lukács, The Ontology of Social Being (Labour), Merlin Press, Londres, 1980, p. 99.
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compreensão social, tudo se torna um ponto de vista possível. A realidade 
social e histórica, entretanto, é bastante mais complexa.

Nesta obra propusemos-nos realizar uma investigação especializada para 
a criação de um livro sobre a história económico-social de Albergaria-a-Velha 
no século XX a partir da categoria trabalho, levando em conta a forte presença 
do concelho na história da indústria em Portugal.

Conhecido como a “terra dos moinhos”, fundado em 1835 e oficializado 
em 1836, de localização privilegiada para a circulação económica e cultural 
na região que, historicamente, servia de albergue para diferentes segmentos 
da população, o que se conhece hoje como o município de Albergaria-a-
Velha já era atravessado por duas estradas no final do século XIX. A locali-
dade inaugurou em 1910 a sua primeira estação de caminho de ferro. Neste 
período convergiam pequenas manufaturas, oficinas, moagens e já algumas 
indústrias. A Ferreira & Companhia, que surgiu com o objetivo de ser uma 
indústria de serração, creosotagem e exportação de madeira de pinheiro para 
travessas do caminho de ferro e postes telegráficos; as Minas do Palhal, que 
chegaram a empregar cerca de 600 trabalhadores ainda na segunda metade do 
século XIX; a Fábrica de Papel de Valmaior, que fornecia papel de impressão 
para a maior parte das publicações periódicas do País; a Fábrica do Caima 
– Companhia de Celuloses do Caima, que foi a primeira a produzir pasta de 
papel de eucalipto no mundo; e a Fábrica Alba, uma empresa de fundição e 
metalomecânica que se estabeleceu como um verdadeiro porto seguro para 
a população local. Indústrias nacionais que evidenciam a importancia econó-
mica e social do município na história da indústria de Portugal. A Alba, em 
especial, foi destaque nacional e os seus produtos, fragmentos de memória, 
ainda estão espalhados por todo o País. Um arquétipo de empresa paterna-
lista que, como procuramos mostrar no capítulo “Portugal e o Estado Novo”, 
contribuiu para a consolidação do perfil corporativo do Estado português 
na primeira metade do século XX. 

A Alba abriu refeitórios para dar comida à população carente, construiu 
um cine-teatro, um hospital e um bairro social. Fundou uma banda, a Banda 
Alba (Banda das Fábricas Metalúrgicas Alba) e um clube de futebol, o Sport 
Clube Alba. Um Parque de Recreio e Desporto e uma Cozinha e Sopa dos 
Pobres da Misericórdia. Um Edifício Social, Cultural e Recreativo, que fun-
cionava anexo às instalações fabris e escritórios. Criou um rancho folclórico, 
organizou um grupo columbófilo e ainda estimulou as atividades culturais e 
sociais em Sever do Vouga, com a inauguração do Cine-Teatro Alba na vila.
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No capítulo “O Mundo do Trabalho em Portugal” mostramos que prati-
camente todos os distritos do País têm uma emigração intensa e apresentam 
saldos migratórios negativos. No capítulo “Albergaria-a-Velha e a sua Classe 
Trabalhadora” evidenciamos que a região de Aveiro, onde se situava o con-
celho, compunha um grupo de concelhos com taxas de emigração superiores 
a todo o resto do País. Mostramos também que em todas as freguesias de 
Albergaria-a-Velha há emigração para o Brasil no ano de 1910. Os picos de 
emigração deram-se em 1907 e entre 1910 e 1912, levando inclusive a percen-
tagem de emigrantes das freguesias de Albergaria-a-Velha e de Alquerubim 
a um saldo acima da percentagem populacional em 6%. Nas freguesias da 
Ribeira de Fráguas, com 4%, e de Valmaior, com 1%, o índice também era 
significativo. A emigração no concelho de Albergaria atinge o seu auge entre 
1965 e 1967, e mais tarde também em 1972 e 1973.

No entanto, de acordo com dados da empresa Alba analisados por nós, a 
existência dessa metalurgia contribuiu decisivamente para a fixação da popu-
lação albergariense no seu local de nascimento. De 3893 registos válidos das 
fichas dos empregados da empresa, a maioria dos funcionários eram nascidos 
no núcleo urbano da atual cidade ou, fora deste núcleo, no concelho. Numa 
região que nunca atingiu os 20 000 habitantes até à década de 1980, a Alba 
recrutou quase 2500 funcionários. Existem dados de residência de 1869 fun-
cionários. Destes, cerca de 51% viviam em Albergaria-a-Velha, muito próximo 
das instalações fabris. A Alba era, sem dúvida, um fator muito importante 
na economia e no emprego local, como veremos em mais detalhe a seguir. 

Existem 1992 dados completos que permitem estabelecer uma imagem de 
toda a história da Alba e, cremos, a estrutura etária é chave explicativa para 
evidenciar o auge e o declínio da empresa. Fizemos uma série de fotografias 
que cristaliza a informação em 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 e 
2000. Os dados mostram que se passou de uma empresa jovem e dinâmica, 
sempre a contratar novos funcionários, para uma empresa envelhecida no 
final do século XX. (5) Da mesma forma, as admissões também são elementos 
centrais para a compreensão da lógica de crescimento e declínio da Alba. Há 
um aumento de contratação a partir de 1941 e até 1970. Na década de 1990 
dá-se uma fase de declínio final.

A Alba teve um papel fundamental para a história económica e social de 
Albergaria-a-Velha. Por esse motivo, decidimos abrir o presente livro com a 

 (5)  O funcionário mais idoso a ser contratado tinha 65 anos. Não há registos de trabalho 
infantil e a idade mais frequente de contratação são os 15 anos e os 16 anos.
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análise de dados sobre os funcionários dessa empresa matriz. Empresa esta 
que hoje se configura não só como património industrial de Portugal, mas 
também de toda a Europa. (6)

No capítulo “O mundo do trabalho em Portugal” demonstramos que as 
condições históricas que levaram Portugal a uma situação de dependência 
face ao desenvolvimento económico industrial das principais potências 
europeias na transição do capitalismo mercantil para o industrial, a influên-
cia rural na formação da classe trabalhadora portuguesa e o peso do sector 
agrícola na economia geraram uma divisão da burguesia nacional nas suas 
frações agrária e industrial. A conjunção de tais fatores levou o País a entrar 
no século XX com fortes traços de uma estrutura “feudal” de propriedade e 
produção. Mas, ainda assim, determinadas regiões conseguiram desenvolver 
alguma dinâmica industrial. É o caso de Albergaria-a-Velha. 

No capítulo “Albergaria-a-Velha e a sua classe trabalhadora”, procuramos 
evidenciar que o concelho, situado na região da Beira Litoral, é parte específica 
desse contexto mais geral do mundo do trabalho em Portugal. Procurámos 
caracterizar as principais indústrias que se desenvolveram na região ao longo 
do século XX, dando destaque às características da mão de obra empregada. 
Mostramos ainda que na segunda metade da década de 1930 o condiciona-
mento industrial no Estado Novo, com o objetivo de garantir o controle da 
indústria pelo segmento nacional e a regulação da atividade produtiva e da 
concorrência, beneficiou esta importante metalúrgica da região. O contexto 
irá mudar principalmente a partir da década de 1970, após a Revolução 
Portuguesa de 1974-75, caracterizada na terceira secção deste livro.

Por fim procuramos refletir sobre os efeitos desse momento político 
chave da história do século XX em Portugal na realidade económico-so-
cial de Albergaria-a-Velha com o capítulo “Reflexos do 25 de Abril em 
Albergaria-a-Velha”.

Na narrativa histórica que defendemos como método científico é pre-
ciso, antes de tudo, compreender a totalidade dos processos económicos e 
históricos, para ser possível, com ferramentas mais adequadas, relatar o que 
aconteceu e como aconteceu, desde a sua raiz. É fundamental ainda que fique 
claro porque determinado facto aconteceu de uma forma e não de outra. O 
facto deve necessariamente obedecer às suas próprias leis. Descobrir estas 
leis gerais é tarefa do investigador.

 (6)  Como indica a já citada pesquisa “Cambio Sociocultural, Memoria, Património e 
Identidades em contextos de desindustrialización”.


