
 

       
 

 

ARQUIVO DAS FÁBRICAS DE LOURES 

Mostra documental de setembro a outubro 2015 

Sala do Centro de Documentação do Museu de Cerâmica de Sacavém 

 

 
No ano 2015 em que o Museu de Cerâmica de Sacavém completa 15 anos de 

abertura ao público, em que se, comemora o ano europeu do património industrial e 
técnico, e as jornadas europeias do património têm como tema o património industrial e 
técnico, será relevante a este propósito promover e divulgar os arquivos empresariais e 
demais coleções iconográficas das Fábricas de Loures à guarda do Centro de 
Documentação Manuel Joaquim Afonso. 

 
Apresentamos o Arquivo das Fábricas de Loures, documentação única do 

património industrial do concelho. Património documental onde é possível estudar a 
arte e o conhecimento industrial e técnico desenvolvido nas fábricas de loures:  
Arquivo empresarial da Fábrica de Loiça de Sacavém (1877-1990) 
Coleções artistas da Fábrica de Loiça de Sacavém  
Arquivo empresarial Casa Graham e Fábrica de Papel da Abelheira (1818-1991) 
Coleção desenhos e fotografias Móveis Olaio (1947-1970)  
Coleção Companhia Portuguesa de Trefilaria sarl (1947 e 2001) 
Coleção Fábrica Nacional de Margarinas (1977-1995) 

 
O Património Industrial e Técnico considerado como uma parte do Património 

Cultural, e neste sentido urge promover, a preservação de registos documentais, 
arquivos empresariais, plantas de edifícios, assim como exemplares de produtos 
industriais e estruturas físicas. Na sequência, os Museus industriais e técnicos, assim 
como os sítios industriais preservados, constituem meios importantes de proteção e 
interpretação do património industrial e técnico. 
 
 



EXPOSITOR 1 

 
Fábrica de Loiça de Sacavém 
Azulejos para architraves de faiança fina (1930-1950) 

 

 

   

    

  

  

                                                                          

 

Livro Copiador de Correspondência, 09-08-1932 a 12-12-1932. 

Carta com data de 20 de setembro de 1932, dirigida ao Sr. Tomás dos Santos, com 

indicação dos preços das architraves. 



EXPOSITOR 2 

Fotografias alusivas ao processo de produção da Fábrica de Loiça de Sacavém (1960-

1980): 

 

      
- Moinhos de Galgas, para moagem primária (fot. 54) 

- Máquina: Filtro-Prensa para fabrico de refratários (fot. 62) 

 

     

- Preparação de moldes para loiça de mesa (fot. 72) 

- Fabrico de chávenas (fot. 73) 

 

     
- Fabrico de pratos : máquina Roller (fot. 88) 

- Forno-túnel da fabricação da sanitária (fot. 91) 

 



EXPOSITOR 3 

Fotografias alusivas ao processo de produção da Companhia Portuguesa de Trefilaria, 
S.A.R.L., 1952: 
 

  
- Gasogénio  

 

    

      

- Zincagem de Arames Finos  

- Zincagem  

   



EXPOSITOR 4 

Fotografias alusivas ao processo de produção da Fábrica de Papel da Abelheira (1930-

1950): 

           
- Máquina 1 

- Máquinas 2 e 1 

 

                 
- Máquina Gerador – Suzer 



Fotografias alusivas ao processo de produção da Fábrica Móveis Olaio (1950-1970): 

     
- Estância. Máquina Serra Fita e Charriot Brenta 

- Estância. Máquina de Corte de Folhas Plana (RFR) 

 

 

 
- Oficina Principal. Secção de Prensagem 



 
O Centro de Documentação Manuel Joaquim Afonso é um Serviço Público do Museu de 
Cerâmica de Sacavém. Responsável pela gestão de parte da coleção do Museu: o 
Arquivo das Fábricas de Loures, documentação única do património industrial do 
Concelho; Arquivo que mostra a Arte e o Conhecimento na Fábrica de Loiça de Sacavém, 
Fábrica de Papel da Abelheira, Fábrica Móveis Olaio, Fábrica Nacional de Margarina. De 
igual modo, gere também a Biblioteca especializada em Artes, Cerâmica, Indústria, 
História Económica e Social, Museologia, Diários do Governo, Estatística industrial e 
comercial, Enciclopédias, Dicionários. 
 
Serviço Público de documentação e informação, fundamental ao estudo do papel das 
Fábricas: na comunidade, no país, na indústria, na economia portuguesa, no gosto de 
uma época e nas relações com outros países; enquadrado nos séculos XIX e XX; no 
Design europeu; sem esquecer os Artistas ligados a estas Fábricas. Assim, o público 
investigador do património industrial, da história económica e social e das artes 
decorativas, encontra nos fundos documentais excelentes fontes textuais e 
iconográficas para desenvolver os trabalhos académicos e profissionais. 
 
O Centro de Documentação do Museu de Cerâmica de Sacavém, para além de 
salvaguardar o valor patrimonial do acervo documental, apresenta-se como serviço de 
pesquisa de primeira ordem, que se orienta no sentido crescente dos públicos: 
estudantes, investigadores, profissionais e amantes do conhecimento; através da sua 
abertura ao exterior faculta o acesso aos fundos arquivísticos e bibliográficos 
necessários à investigação do património industrial português à guarda do Museu. 
 
Serviço Público, igualmente importante, para fundamentar o conteúdo das ideias que o 
Museu se propõe transmitir e não esquece que a criação do Museu de Cerâmica de 
Sacavém visa a preservação da memória e a sua devolução à comunidade, bem como, a 
transmissão de um sistema de referências sociais e culturais comuns, fundamental para 
a identidade de Loures. 
 
 
 
 
 
 
 



            
 
Localização e contactos 
 
Museu de Cerâmica de Sacavém 
Centro de Documentação Manuel Joaquim Afonso 
Urbanização Real Forte 
2685 Sacavém 
Telefone: 211151090 
E-mail: museu_ceramica@cm-loures.pt 
Base Bibliográfica: http://app.cm-loures.pt/centrosdoc/wordsearch.aspx 
Página Web: http://www.cm-loures.pt/Ligacao.aspx?DisplayId=109#topo 
 
Horário do CDMJA 
Segunda-feira a Sexta-feira 
10h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h00 
 
 
 
O Museu de Cerâmica de Sacavém inaugurado em Julho de 2000, pela forma sensível e 
inovadora como aborda e preserva o Património Industrial e artístico de Loures, 
mereceu, em 2002, o Prémio Europeu Luigi Micheletti do Fórum Europeu dos Museus.  
                                                                                   

    

           

 

 

           


