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Graciano dos Santos Loureiro
[empresário], há uns 50 anos, veio
de bicicleta de Viseu a Pombal
para comprar tijolo. Vendia
materiais de construção e havia
falta de produtos. Quando fomos
entregar o tijolo a Viseu demos-lhe
boleia. A partir daí, ficou uma
relação comercial muito próxima.
João Mota, administrador da Preceram,
Pombal

Certa vez o meu chefe aproximou-
se de mim e colocou a sua mão no
meu ombro. Nesse momento, eu
ponho-lhe a minha mão no ombro
dele. Então ele, um pouco
incomodado, diz: ‘tire a mão do
meu ombro, que causa mau
aspeto’. Moral da história: a mão
dele no meu ombro não causava
mau aspeto, enquanto a minha no
ombro dele causava.
Celso Santos, antigo trabalhador da
Fábrica da Madalena, Leiria

Há muitos emigrantes de Pombal
que voltaram para França para
procurar trabalho e levaram
tijolo para vender lá para
pequenas construções. É a forma
que as pessoas encontram para
dar a volta e melhorar o seu estilo
de vida. Ao mesmo tempo, estão a
ajudar a economia portuguesa.
José Ávila e Sousa, director técnico, de
imagem e comunicação da Preceram,
Pombal
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Olaria de Alcobaça

Silvino da Bernarda, António Vieira Natividade e

Joaquim Vieira Natividade fundam a Olaria de Alco-

baça, em 1927. “Inovam no processo produtivo, crian-

do peças inspiradas na cerâmica portuguesa dos sé-

culos XVII, XVIII e XIX”, explica Jorge Pereira de Sam-

paio. Como motivos decorativos eram utilizadas qua-

dras, de inspiração tipicamente coimbrã (ratinhos), e

figuras humanas. A principal matéria-prima era o bar-

ro dos Capuchos que, após a cozedura, apresentava um

aspecto rosado. Mais tarde, foi substituído por pasta

branca. De um modo geral, a cor predominante era o

azul, sobretudo nos modelos de influência seiscentista.

Encerrou em 1984.

Museu da Cerâmica perpetua
memórias desde o séc. XIX

Recentemente inaugurado, o Museu de Cerâmi-

ca de Alcobaça apresenta cerca de 250 peças, desde

1875 à actualidade, encontrando-se acessível em

português, espanhol, francês, inglês e alemão. Jorge Pe-

reira de Sampaio, especialista em cerâmica, diz que este

espólio representa parte de uma das mais importan-

tes colecções privadas de cerâmica portuguesa, des-

de o séc. XVIII à actualidade, constituída por cerca de

1.400 peças. “Além da exposição inicial, temos expo-

sições temporárias e a peça do mês”, explica. Quem ti-

ver interesse em conhecer as peças de cerâmica que

integram a colecção Pereira de Sampaio, colecionadas

ao longo de cerca de 60 anos pelos seus pais, Maria do

Céu e Luís, pode fazê-lo gratuitamente, embora as vi-

sitas sejam por marcação. A família Pereira de Sam-

paio disponibiliza ainda residências artísticas e cien-

tíficas, numa casa anexa ao museu. 
ARQUIVO FOTOGRÁFICO/JORGE PEREIRA DE SAMPAIO
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pulso à então designada Coelho da Silva, com

sucessivos aumentos da capacidade produtiva. 

“O salto da indústria mecânica para a in-

dústria de ponta deu-se com a terceira geração,”,

confirma João Arrais, 41 anos, director-geral da

CS. Em 1982, em pleno choque petrolífero, em

que os juros dispararam para 30%, construíram

a segunda unidade, com tecnologia de cozedu-

ra contínua. “Foi um salto arriscadíssimo.”

“Facturávamos 35 mil contos por ano e in-

vestimos 220 mil contos. Tivemos de nos endi-

vidar fortemente”, recorda José Coelho da Sil-

va. “Os bancos estiveram connosco desde sem-

pre. Tínhamos um bom nome no mercado.”

Para minimizar o impacto do choque pe-

trolífero, a empresa começou a usar biomassa

como combustível, solução que manteve até à

chegada do gás natural. “Os combustíveis foram

racionados. A tecnologia do forno era muito exi-

João Coelho da Silva (primeiro 
do lado esquerdo), filho do
fundador da Coelho da Silva e pai
do actual presidente do Conselho
de Administração

José Coelho da Silva, 62 anos, presidente do

Conselho de Administração da CS Telhas, em

Porto de Mós, lidera um negócio familiar, iniciado

pelo avô em 1927. Seria, contudo, o pai, João Coe-

lho da Silva, a impulsionar a actividade da em-

presa, onde começou a trabalhar aos 11 anos.

“Aliou-se a um colaborador do meu avô e foi de-

senvolvendo isto de uma forma muito simples.”

Ao longo dos anos, a empresa foi crescen-

do de uma forma “incipiente”, até à entrada dos

sete filhos na sociedade.  “O ADN do gosto da ac-

tividade foi passado do meu pai para nós.” 

Com uma forte ligação à comunidade, João

Coelho da Silva foi presidente da Junta de Fre-

guesia do Juncal 12 anos e fundador dos bom-

beiros. “Sentia-se mais importante a fazer coi-

sas do que a amealhar dinheiro”, afirma José

Coelho da Silva, o filho mais velho. Foram, as-

sim, os descendentes que deram um grande im-

UM NEGÓCIO
DE GERAÇÕES

CS TELHAS
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gente e não queríamos optar pelo fuel, porque

estava nesse turbilhão”, explica o empresário. 

O investimento na segunda fábrica, cons-

truída em 1982, aumentou a capacidade de pro-

dução de dois milhões para dez milhões de te-

lhas por ano. Dez anos depois, foi criada a ter-

ceira fábrica. “Foi uma revolução completa.

Não havia ninguém com esta tecnologia de co-

zedura, que trouxe uma melhoria da qualida-

de do produto”, garante José Coelho da Silva.

Em 2002, investiram 20 milhões na quarta

unidade, que potenciou a capacidade de pro-

dução em mais de 90%. Três anos depois, vira-

ram-se para o mercado externo. “A crise na cons-

trução conduziu à exportação. Antes não pro-

duzíamos o suficiente para satisfazer os clien-

tes internos.”, explica João Arrais.

Por último, em 2013, fizeram um investi-

mento de 1,3 milhões de euros em melhorias in-

crementais: produto, diminuição de quebras no

transporte, melhoria de consumos energéticos,

reestruturação da parte fabril, moldes, etc. 

“Cada fábrica encerra a tecnologia da

época. Foram sempre feitas de dez em dez

anos, com tecnologia mais atualizada e pro-

dutos novos”, justifica o presidente do Con-

selho de Administração da CS. “Esta indústria

é de capital intensivo. O investimento tem de

ser permanente. Ao nível da capacidade pro-

dutiva e do tipo de tecnologia, lideramos no

Sul da Europa.”

A Preceram, empresa de produção de tijo-

los localizada em Pombal, também se mantém

na mesma família há três gerações. “Nos anos

40, um senhor muito empreendedor construiu

várias cerâmicas nesta zona, por ser rica em ar-

gila”, conta João Mota, 44 anos, administrador.

“Extraía o produto bom, mas quando começa-

va a faltar mudava de localidade. Criou aqui um

forno. O meu avô trocou-o por um terreno.”

“Nos anos 40, um senhor
muito empreendedor
construiu várias
cerâmicas nesta zona, 
por ser rica em argila.”

Dos sete filhos do fundador da empresa, seis

estiveram ligados ao sector da cerâmica, atra-

vés de diferentes empresas. A Preceram é uma

das que resistiu à crise na construção em Por-

tugal, através da realização de investimentos per-

manentes em unidades fabris, em áreas com-

plementares, e em tecnologia. 

Hoje, o grupo é constituído por três unida-

des em Pombal (duas de cerâmica e uma de be-

tão), uma em Águeda e outra em Oliveira do

Bairro, ambas no distrito de Aveiro. “Precisáva-

mos de sair daqui, porque Pombal não é um cen-

tro de grande consumo. Sentimos necessidade

de nos aproximar dos nossos clientes a Norte”,

justifica João Mota. 

A estratégia adoptada para entrar no mer-

cado do Norte foi competir pelo preço. “Tínha-

mos de produzir mais barato para ultrapassar

as barreiras”, justifica o administrador da Pre-

ceram. “Foi muito difícil. Tanto os fornecedores

como a autarquia criaram-nos uma série de di-

ficuldades.” 

De tal forma que acabaram por comprar

uma fábrica de extração de argilas, a Só Ar-

gilas, para não dependerem de terceiros.

“Continuámos a abastecer algumas cerâmicas,

outras não quiseram. Não nos compravam ar-

gilas porque éramos personas non gratas”, con-

ta João Mota.

Em Oliveira do Bairro criaram uma empresa

de argilas expandidas, a Argex, que lhes permitiu

fazer cerâmicas mais leves e mais baratas,

para pavimentos. “Nunca recusámos novos

clientes, mesmo quando não tínhamos stocks.As

pessoas ficam reconhecidas.”
>>>

CS TELHAS

[ 19 ][ C E R Â M I C A ]

História da Indústria_Cerâmica_novo:Layout 1 19-05-2014 14:27 Página 19



[ 20 ] [ C E R Â M I C A ]

Mesmo tendo baseado sempre o seu ne-

gócio no preço, com a crise na construção, o

mercado estagnou e começaram as dificul-

dades. “Perdemos milhares de euros de in-

cobráveis”, revela João Mota. “As empresas

cresceram em demasia. O negócio era tenta-

dor. Na altura havia margens boas e muita

procura.”

“A construção era superior às necessi-

dades. As pessoas compravam um aparta-

mento e, a seguir, vendiam-no para ter lu-

cro. Compravam uma vivenda e, passado um

tempo, vendiam--na com lucro e compra-

vam uma maior”, acrescenta José Ávila e

Sousa, director técnico, de imagem e co-

municação da Preceram. “Com a crise do

crédito deixou de haver dinheiro fácil. Se-

cou a torneira e começou a construir-se me-

nos. Houve muitas empresas de construção

civil que faliram.”

A quebra nas vendas levou a Preceram a

procurar novos mercados e a diversificar o ne-

gócio para a argila expandida. “Introduzimos

uma gestão mais eficiente ao nível dos recursos

humanos, energéticos, matérias-primas, para re-

duzir custos e tentar que não houvesse des-

perdícios”, explica Ávila e Sousa. “A família sou-

be reinvestir na modernização dos equipa-

mentos e das fábricas. Não delapidou os bens

da empresa.” Abandonou a política do preço bai-

xo e concentrou-se na oferta de soluções, qua-

lidade e produtos inovadores.  

A Preceram investe em tecnologia em per-

manência. “Desde 1997 ou 1998 que, com um te-

lemóvel, controlamos a produção. Fomos dos pri-

meiros da Europa a fazê-lo. Hoje, visitamos fá-

bricas na Alemanha e em Itália que não têm uma

tecnologia tão avançada como nós”, afirma João

Mota. “Por vezes, vêm-nos tentar vender equi-

pamentos que nós já usamos há anos e anos.”

O administrador da Preceram diz que são

reconhecidos no meio académico por estarem

na linha da frente nessa área. “Somos procura-

dos por universidades de Coimbra, Aveiro, Mi-

nho e Beira Interior para testar soluções”, revela.

“A automação permitiu-nos dar saltos na pro-

dução e melhorias de gestão. A vantagem de es-

tarmos próximos de fábricas de vidros, cimen-

to e moldes é que importamos soluções seme-

lhantes.”

A Cerâmica do Liz foi adquirida pelo avô de

Mário João Delgado, 55 anos, administrador, no

início dos anos 60 do séc. XX a Manuel Simões

da Maia, que a fundara em 1930. Os vários só-

cios não se entendiam e decidiram vender a em-

presa. Quando passou para as mãos da família

Delgado a produção de telhas e acessórios foi

abandonada e a actividade principal passou a ser

o fabrico de refractários. 

A Cerâmica do Liz foi
adquirida pelo avô de
Mário João Delgado,
administrador, no início
dos anos 60 do séc. XX a
Manuel Simões da Maia,
que a fundara em 1930. 

“Na altura havia a lei do condiciona-

mento industrial e a Cerâmica do Liz tinha

um alvará que permitia fazer qualquer tipo

de produto cerâmico”, explica Mário João

Delgado. Ligado ao comércio de produtos têx-

teis, que vendia em África, o avô aproveitou

a oportunidade de negócio a pensar no filho,

economista, que estava mais vocacionado

para a indústria. 

“Essa época coincidiu com o período de in-

dustrialização portuguesa. A Siderurgia foi ins-

talada em Portugal e tornou-se no nosso prin-

cipal cliente, tal como as cimenteiras”, con-

“Os bancos estiveram connosco desde
sempre.Tínhamos um bom nome no
mercado”, garante José Coelho da Silva

DR
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ta o administrador da Cerâmica do Liz.

Contudo, no início dos anos 90 deu-se uma

alteração radical ao nível tecnológico na in-

dústria siderúrgica e as vendas da empresa de

Leiria caíram 50%.

A solução encontrada foi investir “milhões”

num nicho de mercado: o fabrico de vagões para

a indústria cerâmica. A decisão não podia ter sido

mais acertada, já que hoje representa 50% da fac-

turação. “Vendemos sobretudo para fábricas de

tijolo e telha de todo o mundo”, revela Mário João

Delgado.

Além disso, a Cerâmica do Liz produz tec-

tos e paredes para fornos, o que representa 80%

da actividade. “Desenhamos soluções para em-

presas de engenharia que vendem chave na

mão”, refere o administrador. “Somos conheci-

dos em todo o mundo. Batemo-nos com os prin-

cipais do sector. Há muitas empresas que de-

pendem de nós. Se falharmos não se conseguem

construir fábricas.”

Mas nem tudo correu bem ao longo destes

cerca de 50 anos de actividade. “No período a se-

guir à crise financeira estivemos meio ano sem

encomendas. A nível mundial, ficou tudo para-

lisado”, recorda o administrador da Cerâmica do

Liz. A crise imobiliária em Espanha, onde de-

tinham uma grande fatia de mercado, chegou

pouco tempo depois a Portugal e à Europa e a

situação agravou-se ainda mais. Como 50% da

facturação vinha da exportação, e apenas Fran-

ça continuou com uma certa expansão, a Cerâ-

mica do Liz foi à procura de novos mercados.

“Portugal já estava em grande crise na cons-

trução nos três anos antes da crise financeira.

Foi um golpe de misericórdia. Tínhamos re-

vendedores e clientes [fabricantes de tijolos] em

todo o País. Praticamente fecharam todos”,

afirma Mário João Delgado. “Houve uma trans-

formação radical do modelo económico. Tudo vi-

via da construção. Agora, vivemos da exporta-

ção. Não há mercado interno.”

Hoje, a Argélia é o principal mercado da

empresa de Leiria, ao absorver 60% da pro-

dução. “É um país rico, em que o Orçamen-

to do Estado se cumpre com défice zero, com

o petróleo a 12 dólares, quando está a cen-

to e tal”, refere o administrador da Cerâmi-

ca do Liz. “O Estado argelino investe esse su-

perávit na construção de edifícios, que são

vendidos a um preço subsidiado, que é pra-

ticamente dado.”

A partir de 2010, a procura voltou, assim, a

disparar, o que obrigou a empresa a fazer um for-

no novo. “Temos estado sempre a investir. Nos

períodos mais adversos foi necessário investir

para sobreviver.”

João Mota e Mário João Delgado
representam a terceira geração à
frente das empresas

RICARDO GRAÇARICARDO GRAÇA
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