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do algumas latas, e com 
especialidade as quadrilon-
gas, elegantes cofresinhos 
destinados á guarda de 
objectos delicados. Essas 
folhas entram no appare-
lho próprio, que lhes dá a 
fórma boleada, e, succes-
sivamente, em outros que 
prendem as extremidades 
sem soldadura, que lhes 
applicam o caoutchouc e 
adaptam as tampas após 
feitos os rebordos proprios. 
É assombroso como se 
chegou ao desideratum de 
fechar hermeticamente as 
latas de conservas, sem o 
rotineiro e antiquado pro-
cessso das soldaduras a es-
tanho. Ha alli, é certo, uma 
officina de soldagens, mas 
estas applicam-se ás latas 
ordinarias, que, por enco-
menda, se fazem do estran-
geiro á fabrica de Espinho. 
A lata, verdadeiramente de 
productos finos, com rotulo 
em portuguez, estampado 
na propria folha e não im-
presso em papel, essa não 
sahe da fabrica senão nas 
condições acima referidas.

A emballagem occu-
pa tres secções distinctas. 
Operação delicada e que o 
publico aprecia muito, no 
desejo de vêr os productos 
bem acondicionados e lim-
pos, convergem para ella os 
especiaes cuidados dos pro-

prietarios da fabrica. As-
sim, a madeira das caixas 
é esmeradamente polida e 
branca e os rotulos collo-
cados nas melhores condi-
ções. Só n’um salão de 75 
metros de comprido por 15 
de largo ha acondiciona-
das cerca de tres milhões 
de latas de todos os typos, 
para seguirem o seu des-
tino. E não é para admirar 
uma tão grande agglome-
ração de productos, desde 
que se saiba que é enorme 

a exportação da fabrica de 
Espinho, havendo impor-
tantes casas do Brazil e da 
Africa que lhe fazem en-
commendas sem limite.

Tem tambem encom-
mendas em grande escala 
para o norte da Europa; to-
davia, não as satisfaz, visto 
o Brazil e a Africa portu-

gueza absorverem toda a 
producção e falhar, de quan-
do em quando, a materia 
prima.

Possue este importante 
estabelecimento fabril um 
immenso deposito de sar-
dinha em salga, uns dez 
milhões, aproximadamen-
te. Muito curiosas as meias 
barricas onde muito d’esse 
peixe se acama, não pelo 
processo da prensa mecha-
nica, que se reconheceu 
esmagar e deteriorar o pro-

ducto, mas pelo systema 
antigo de pesos. A dispo-
sição da sardinha n’essas 
barricas é symetrica, muito 
bem executada, apresen-
tando ao de cima uma ro-
sacea feita, com arte, das 
proprias sardinhas.

Se se passar a outras 
secções, vê-se um deposi-

to com 300:000 kilog. de 
azeitonas, em vazilhame 
apropriado; a cosinha para 
os preparados das conser-
vas de carne, etc.,menos 
sardinha, com machinas 
de fechar latas e calibrador 
de ervilha em grão, e mais 
além depara-se com as offi-
cinas de estanhagem de gre-
lhas, fabricação de soldas e 
reparação de machinas.

Tem a fabrica uma 
caldeira da força de 20 
cavallos, dous motores, 
ventoinha, dynamo para 
illuminação electrica de 
todo o edificio, que conta 
150 lampadas, grandes de-
positos de azeite italiano, e 
um poço que, a vapor, for-
nece 40 pipas de agua por 
hora. No pavimento supe-
rior ficam as installações 
da directoria e escriptorios.

A producção média da 
fabrica de Espinho é de 
50:000 latas diarias, cheias 
de todas as conservas. E, a 
este proposito, referimos 
que vimos grêlos em con-

serva, ha um anno, no mais 
perfeito estado, parecen-
do terem sido momentos 
antes colhidos na horta e 
cosinhados, e mexilhão de 
muito mais tempo de con-
serva em envolucros de 
cambraia, em caixas, tam-
bém no mais completo es-
tado de conservação.

É tal o movimento da 
fabrica que os seus proprie-
tarios e directores fizeram 
um contracto  com a Com-
panhia Real dos Caminhos 
de ferro Portuguezes para 
a conducção minima an-
nual de 3.000:000 kilog. de 
productos. Pois bem. Esse 
contracto, que começou a 
vigorar a 22 de Julho do 
corrente anno, está quasi 
cumprido, pois ainda não 
decorreram seis mezes e 
já essa conducção subiu a 
2.500:000 kilogr.

Para concluirmos: a fa-
brica está ligada á estação 
de Espinho por meio de uma 
linha ferrea, propriedade da 
mesma fabrica. É n’uma 
extensão bastante superior 
a 1:000 metros, galgando 
um terreno arenoso.

Differentes zorras fa-
zem alli o serviço da con-
ducção dos productos. Na 
extremidade da linha em 
Espinho, tem a fabrica um 
caes para o despacho das 
suas mercadorias.

Eis em traços rapidos 
a chronica do que se nos 
patenteou e as impressões 
que a agradavel visita nos 
causou ao espirito.

Visitamos ante-hontem, 
por convite dos seus pro-
prietarios, a Real Fabrica 
a Vapor de Conservas Ali-
menticias, situada em Espi-
nho e construida ha pouco 
mais de um anno.

Ao percorrermos este 
vasto edificio, que, com 
os terrenos contiguos, oc-
cupa uma área de 200:000 
metros quadrados, ficamos 
maravilhados não só dos 
machinismos, que são tudo 
quanto ha de mais moderno 
e de mais engenhoso, mas 
d’aquella vida industrial, 
em plena actividade, em de-
susada faina, que se desen-
volvia por todas as extensas 
officinas. No deserto areal, 
onde a fabrica se ergue, mal 
se imagina o movimento 
afadigoso que vae de portas 
a dentro d’ella, o vai-vem 
operario que se observa em 
todas as direcções, o ruido 
das machinas em laboração! 
É um como glorioso hymno 
ao trabalho, consolador, im-
pressivo e verdadeiramente 
empolgante.

Completava-se precisa-
mente um anno, ante-hon-
tem, que a fabrica iniciára 
as exportações dos seus 
optimos productos e eis a 
razão do convite que foi di-
rigido e da nossa visita.

Era para que se obser-
vasse de visu como, vol-
vidos apenas doze mezes, 
aquelle estabelecimento 
prosperou e attingiu um 
logar superior entre as ins-
tituições fabris nacionaes, 

graças a uma inabalavel 
boa vontade, ao impulso do 
capital e ainda, e sobretu-
do, á direcção intelligente, 
firme e bem orientada.

Um dos proprieta-
rios percorreu  a França, 
a Hollanda, a Alemanha e 
outros paizes, onde a in-
dustria das conservas está 
mais acreditada; perscru-
tou os processos empre-
gados,  a orientou-se nos 
systemas seguidos, viu em 
actividade os machinis-
mos mais aperfeiçoados, e, 
d’ahi a pouco, erguia-se em 
Espinho a fabrica que hoje 
alli se vê, com a differença, 
porém, de que não se con-
sagrou a uma determina-
da especialidade, como lá 
fóra, mas sim a tudo quanto 
diz respeito a conservas.

Assim o estabelecimen-
to de que nos ocupamos, e 
que tem sido visitado por 
muitas das pessoas mais em 
evidencia no paiz, tem sec-
ções especiaes para a con-
serva da sardinha, possue 
outras para as fructas, legu-
mes, azeitonas, hortaliças, 
tomate, caças, aves, carnes, 
carnes ensacadas, peixe, 
mariscos e dôces. Por isto 
se póde avaliar da impor-
tancia do estabelecimento.

A conserva da sardinha 
é trabalho assás fatigante e 
dispendioso. Nos dias de sa-
fra abundante, as companhas 
da immensa frota d’aquellas 
costas, transportam para a 
fabrica alguns milhões do 
saboroso peixe, o qual entra, 

immediatamente, em peque-
nos tanques de ardósia. Innu-
meras mulheres lavam a sar-
dinha, procedem ao córte da 
cabeça, escorcham-a e sal-
gam-a, não sendo necessario 
despil-a da escama, porque, 
como é sabido, a sardinha de 
Espinho e immediações não 
possue esse revestimento, ao 
contrario do que se dá com a 
das outras costas.

Realisada essa primeira 
preparação, é collocada, sy-
metricamente, nas grelhas 
galvanizadas nos tendaes 
para o primeiro enxugamen-
to, e, mais tarde, quando a 
precisa seccagem está ope-
rada, passa para uma estufa 
de ferro, em que é cosida es-
tendida nas grelhas. Imme-
diatamente descolada d’esse 
logar, segue nos tendaes 
para o enxugadouro, onde 
existe uma ventoinha, que 
despede uma corrente d’ar 
intensa e quente. Empilha-
da, acto continuo, em latas, 
são estas acondiconadas nos 
pios (caixas de madeira zin-
cadas), a fim de que o peixe 
se embeba em azeite italia-
no, da mais fina qualidade 
e inodoro, o qual, não obs-
tante a sua especialidade, é 
filtrado, a fim de se evitar 
qualquer impureza. Isto pro-
va o cuidado que ha na ma-
nipulação dos productos.

Chegamos á parte mais 
curiosa d’estes interessan-
tes trabalhos. São os que se 
referem á factura das cai-
xas e á emballagem. Antes 
d’isso, porém, accrescenta-

remos que as latas, depois 
de receberem os productos 
e de fechadas, são colloca-
das em cestas metallicas e 
submettidas a banho-maria, 
em receptaculos apropria-
dos para a extracção de ar.

Ha na secção latoaria, 
que podemos classificar a 
6ª, estes machinismos mo-
vidos a vapor: tres tesouras 
mechanicas, sete balancés, 
tres bordadeiras para latas 
quadrilongas e redondas, 
quatro machinas para a es-
tampagem do caoutchouc 
para vedação das tampas 
das mencionadas latas, 
duas machinas para crava-
gem dos corpos das mes-
mas, uma calhandra para 
enrolamento da folha, duas 
machinas para aparar os 
cantos, uma para molda-
gem dos referidos corpos, 
tres para fechamento das 
latas dos diversos typos, 
sendo esta ultima das mais 
interessantes e engenho-
sas de toda a fabrica, ma-
ravilhando a fórma rapida 
como é manejada e a per-
feição com que ella execu-
ta o complicado trabalho. 
Uma só mulher trabalhando 
de sol a sol, não empregará 
grande esforço para fechar 
em cada dia 10:000 latas re-
dondas ou 6:000 quadrilon-
gas. Tal é a perfeição a que 
chegou a mechanica!

As folhas estampadas 
com desenhos, a côres vi-
vas uns e de uma agradavel 
suavidade outros, são, real-
mente, artisticos, similhan-
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Nota dos Editores

A presente edição deste 
jornal, foi elaborada, re-
correndo à reprodução de 
documentos originais, ex-
traídos dos preçários da 
Fábrica Brandão, Gomes 
& C.ª, datados de 1891 e 
1905 e, pretende, acima de 
tudo, evocar o 120.º ani-
versário da atribuição do 
“Título de Real Fábrica”, 
concedido pelo Rei D. Car-
los à Fábrica de Conservas 
Alimentícias Brandão, Go-
mes & C.ª.

Espinho, Julho de 2015  


