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A.

Em cada uma das oito primeiras décadas deste século - com excepção dos anos 20 - o número 
de habitantes da freguesia da Marinha Grande cresceu entre 19,1% e 37,9%.[1] Grande parte 
desse crescimento deveu•se à forte presença de migrantes nacionais, atraídos por uma oferta de 
emprego superior à média do País.[2] Na década que precedeu o Censo de 1991, porém, tal aumento 
foi de somente 3,3% - o mais baixo dos números inventariados.
Ao longo da centúria, a distribuição dos marinhenses pelos 3 grandes sectores de actividade 
económica evoluiu em direcção a um fortíssimo peso do secundário: 44,9% dos activos em 1930, 
70,7% em 1981 - cifras sempre bastante superiores aos valores regionais e nacionais coevos. Já em 
1991, contudo, o mesmo número havia baixado para 63,2%. Em 1981, equivalia a metade (50,3%) 
dos activos do secundário o número de trabalhadores em empresas vidreiras; dez anos depois 
eram apenas 33,9%. Quanto ao terciário, cujo peso percentual era em 1981 semelhante ao de 
1930 (baixara até ligeiramente, de 28,3% para 27,2) ocupa já 35,9% dos activos aquando do Censo 
de 1991.[3]
No âmbito da indústria transformadora, cabe hoje ao fabrico de moldes metálicos (para transformação 
de matérias plásticas por injecção) muito da importância que outrora teve a indústria vidreira. Não tanto 
em relação à percentagem de activos empregues, pois uma considerável automação dispensa aqui 
as grandes concentrações operárias, mas por se tratar de empresas predominantemente 
exportadoras, frequentemente recorrendo a tecnologia de ponta, obtendo em média resultados 
superiores aos de qualquer outro sector representado na povoação e apresentando assinalável 
dinâmica associativa empresarial, traduzida sobretudo em eventos e estruturas de formação e 
pesquisa técnicas.[4] Em consequência, se ocorrem localmente discursos ridicularizando os 
noviriquismos dos “patrões dos moldes”, o sector é por sua vez representado em termos de 
sucesso, competitividade, modernização - imagem que acaba por reflectir•se favoravelmente sobre 
os referidos proprietários, os quais, no conjunto, detêm hoje uma série não negligenciável de lugares 
nas várias redes dos poderes locais.[5] Às mudanças quanto à distribuição por sectores somam•se 
as ocorridas na estrutura da população activa. Em 1991 os trabalhadores por conta de outrem 
continuavam largamente maioritários (81,1%) mas o seu predomínio era superior dez anos atrás 
(87,3%); em contrapartida, aumentou ligeiramente a proporção de activos por conta própria (de 8,3 
para 9,0%) e bastante mais a de patrões (3,4% em 81, 7,6% em 91). 
A localidade apresenta hoje, assim, um tecido social em fase de aceleradas e significativas alterações, 
as quais sucedem a um longo período de estabilidade. Gerações que viveram a predominância 
numérica do sector vidreiro estão em grande parte ainda presentes e activas - até em termos laborais. 
As modificações que a estatística já reconhece começam agora a ser objecto de elaboração no 
sistema das representações colectivas.[6]

B.
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Como é habitual acontecer aos objectos de estudo, aquele aprioristicamente designado por 
“actividades culturais, no presente, na Marinha Grande” sofreu desde esse momento inicial um 
processo de construção sem o qual não acederia à operatoriedade a tripla delimitação - 
tipológica, temporal e espacial - contida (aparentemente já resolvida) na primeira formulação.[7]
Após multiplicadas diligências exploratórias, excluíram•se do perímetro de observação os 
acontecimentos ocorridos nalguns lugares mais periféricos da freguesia, cujas trocas com o centro 
são menos importantes. Tomou•se como amostra temporal o biénio 1992-93.[8] E por 
acontecimentos culturais entenderam•se os que, além de classificados com o prestigiante adjectivo 
cultural por todas as fontes e informantes, se apresentavam datados, localizados e dirigidos ao público 
em geral: privilegiou•se a observação das actividades que se afirmam destinadas ao conjunto 
dos marinhenses e cujo modelo formal fica aproximadamente descrito pelo termo “espectáculo” - pois 
se teve por especialmente relevante para os objectivos do trabalho a análise desta particular conjunção 
do cultural com o que é dado a ver e com o que se vê mediante uma deslocação 
efectuada expressamente. Porém, muitos eventos excluídos por esta delimitação intersectam, com 
maior ou menor profundidade, o conjunto considerado: os lugares onde ocorrem, os executantes, as 
áreas de expressão, os promotores são muitas vezes comuns.[9] Em consequência, foram 
igualmente inventariados, embora não trabalhados com o mesmo pormenor. Constituiu•se portanto 
um objecto a dois níveis - articulado em “núcleo” e “franjas” - procurando•se desse modo, ao considerar 
as ligações do fenómeno em estudo a outros que o enquadram e intersectam, atenuar um pouco 
a distorção sempre inerente às operações delimitadoras e classificatórias de construção do objecto.
Definido também um conjunto de parâmetros considerados relevantes na análise dos acontecimentos 
em causa[10] e registada a posição de cada um (classificado cada um) quanto àqueles, 
obteve•se finalmente uma série de regularidades capazes de fornecer um retrato da actividade 
cultural local.[11]
Esta parece não ser predominantemente “arte pela arte”, antes ocorrendo, na maioria das vezes, 
em subordinação a circunstâncias que a ultrapassam e das quais deve dar conta: os 
acontecimentos inventariados destinam•se a comemorar, a homenagear, a recolher fundos, a 
promover livros ou outros produtos - sendo tal subordinação explícita, verbalizada, publicada pelos 
actores implicados. Julgando pelas frequências obtidas, a actividade cultural é tida por 
adequada sobretudo à comemoração - isto é ao condigno assinalar de ocorrências 
consideradas relevantes (circunstância, aliás, também presente na homenagem e no protesto). O 
facto reflecte•se mesmo na distribuição anual observada, em grande parte traduzida num ciclo 
de contornos previsíveis: o cultural é portanto susceptível de integrar, de servir, situações 
ritualizantes, como é o caso de uma comemoração periódica. Por outro lado, na ausência de um 
motivo exterior os eventos estudados recebem, maioritariamente, um sentido interno, traduzido 
na periodicidade com que ocorrem ou na sua integração em ciclos ou séries. Mas também se 
registaram eventos apresentados como totalmente “sem motivo”, mostrando que o acontecimento 
cultural (ao contrário, segundo se observou, do recreativo) é autolegitimado. De facto, a presença 
destes eventos esporádicos reforça ainda a centralidade dos que o não são, acentuando o valor do 
cultural - que se espera contagie as situações a que é associado.
As capacidades relacionais decorrentes deste valor intrínseco associado ao cultural e do seu 
carácter essencialmente público suportam a presença, entre os promotores, de instituições como 
as autarquias e as escolas - que são os segundo e terceiro mais activos grupos de promotores a seguir 
às colectividades - e ainda as empresas.
Com o mesmo factor e com a projecção regional e mesmo nacional da localidade se prende a presença 
no inventário de promotores não locais, assim como de muitos executantes culturais de projecção 
nacional. A este nível, avulta a participação activa de numerosas personalidades de relevo, ligadas 
à Frente Nacional para a Defesa da Cultura, num acontecimento cultural cujo motivo explícito não 
podia ser mais marinhense: protestar contra o fecho da Fábrica Stephens, cumprido nesse dia (31 de 
Maio de 1992) por ordem governamental.[12] Na verdade, decerto as figuras em referência não se 
teriam deslocado à Marinha Grande se o assunto não fosse uma “grande causa”, se não tivesse 
a projecção conveniente às estratégias então cumpridas pelo grupo que integravam.[13] A FNDC, 
criada havia pouco por artistas, estudiosos e outros intelectuais, encontrava•se em activa contestação 
a orientações e acções governamentais no domínio da cultura; e foi precisamente a uma incorrecção sob 
o ponto de vista cultural que, na promoção do colóquio em causa e no seu desenrolar, pôde ser 
assimilado o encerramento da Fábrica. O valor cultural desta então afirmado decerto se prendia com 
os elementos artísticos incorporados nos seus produtos; mas relevava igualmente de uma 
representação da Fábrica como elemento civilizador em relação à povoação e aos seus habitantes.[14] 
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A esta culturalidade atribuída à vidreira se deve também que o respectivo fecho tenha sido, durante 
o período em estudo, o único acontecimento local de índole socioeconómica a ser invocado como 
motivo para eventos culturais.
A grande concentração dos eventos registados apenas nuns poucos promotores, locais de realização 
e executantes (dentre os enquadrados institucionalmente) revela a dimensão das diferenças entre 
as instituições observadas no que toca a capacidades de construção e apropriação destes valores 
do cultural. A actividade cultural local é de origem predominantemente associativa, devendo•se antes 
de mais a um tipo particular de associações: as colectividades, profundamente enraizadas no tecido 
social e mesmo (relacionadamente) nos modos de organização material do espaço.[15] É 
importante sublinhar a capacidade de realização manifestada por algumas dessas agremiações, mas 
de maiores consequências é sem dúvida a convergência numa só delas da promoção de um quinto 
de todas as iniciativas culturais, do enquadramento de grupos ou indivíduos executantes que 
participaram em 16,3% de todos os eventos (apesar do enorme peso dos executantes autónomos) e 
de uma sala que acolheu perto de um quinto do total de eventos - tudo somado fazendo da associação 
em causa (o Sport Operário Marinhense - SOM) de longe a principal instância cultural local.[16]
Mas se em termos quantitativos a actividade cultural do SOM se apresenta claramente destacada, 
já eventuais diferenças qualitativas são menos facilmente circunscríveis. Entre os 
acontecimentos promovidos pelo SOM os casos de exclusão do inventário principal (“núcleo”) 
por direccionamento a um público restrito (e não por ausência de traços culturais) são em número 
muito superior aos verificados entre as realizações de qualquer outra colectividade - bastaria para tanto 
o elevado número de representações do grupo cénico do SOM dirigidas às crianças. Não menos certo 
é, todavia, que bailes, refeições comemorativas ou festas aos santos populares são realizações que a 
mais cultural das colectividades não desdenha promover. A ausência do folclore na programação do 
SOM poderia ser um indicador a explorar - se não ocorresse igualmente em relação a 5 
outras agremiações similares. De facto, a análise dos tipos de actividade mostrou não estarem, 
nas representações locais do cultural, as marcas de “"qualidade"“ ou “erudição” distintamente associadas 
a um ou outro género artístico, a um ou outro elemento formal passível de ser isolado, descrito 
e reconhecido em qualquer enquadramento. Tais marcas possuem, pelo contrário, a plasticidade e 
a fluidez requeridas para convirem à construção pelos actores de representações 
multifacetadas, estrategicamente moduláveis, dos diversos elementos em presença - das 
instituições promotoras, por exemplo.
São as três primazias que reúne no conjunto dos parâmetros observados (maior promotor, 
enquadrante dos mais dinâmicos executantes institucionais, proprietário das mais requeridas 
instalações) que, reforçando•se mutuamente, constituem a base sobre que é elaborada a 
representação que associa imediatamente cultura local e SOM — e na qual elementos 
formais escassamente intervêm. Na construção dessa representação muito maior peso tem, sim, 
a consideração dos estatutos e papéis dos implicados — promotores, executantes, patrocinadores.
Interpretar o modo como localmente são avaliados e trabalhados esses pontos requereu a construção 
de outros dados — relativos à sociografia dos grupos em causa mas também, relacionadamente, 
ao processo de elaboração de todo um sistema de representações locais: representações, integradas, 
do passado e da cultura marinhenses; representações do grupo local no seu conjunto e de alguns 
dos seus segmentos — imagens que medeiam, como pano de fundo e matéria•prima, as relações entre 
os indivíduos e grupos por sua vez tão implicadas na actividade cultural. As limitações à extensão 
deste texto permitem apenas brevíssimos e parcelares relances sobre alguns pontos•chave de todo 
este conjunto de dados.

C.

Em 1769, um Alvará régio autoriza o comerciante inglês Guilherme Stephens (a quem mais tarde 
sucederá o irmão João Diogo [Doc 1]*) a comprar e reactivar uma antiga manufactura vidreira arruinada 
no lugar da Marinha [Doc 2].[17] Stephens dedica-se ao empreendimento — que rapidamente 
se desenvolve e desenvolve a localidade — passando a habitar em palacete edificado junto à Fábrica 
[Doc 3] mas mantendo muitos contactos extra•marinhenses.[18] Pelos anos 1780, literatos e 
outros convidados trazem assim à sua casa uma animação “cortês” que inclui actividades culturais, 
nas quais são envolvidos alguns vidreiros.[19]
Meia década após a morte de Stephens (1802 ou 3 [Barros 1969: 13]) logo emerge, se torna explícita, 
a representação destas práticas culturais como núcleo de um processo deliberado de formação 
dos marinhenses-vidreiros.[20] Escreve o então administrador da Fábrica que “[Stephens] encontrou 
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em grande parte homens pouco afeiçoados a um trabalho violento e regular, rixosos, dados ao vinho e 
a outros divertimentos danosos” e, mais tarde (1821), que “[os Stephens] também construíram um 
teatro para entreterem as pessoas empregadas nela, polirem e adoçarem os seus costumes e os 
retirarem de jogos, da embriaguez e de outros divertimentos perigosos; tiveram até à invasão mestres 
de música e dança” [Doc 4].[21] A acção “iluminista” dos Stephens passa então a integrar o rol 
dos serviços prestados pela Fábrica à localidade e à região, sempre invocados nos pedidos de 
protecção estatal. E passa a integrá•lo como elemento basilar. A produção do vidro, física, “artística” 
e socialmente (pela integração em equipas de trabalho e estritas hierarquias) tão exigente, 
requer “civilização” e “polidez”; não é possível com “homens pouco afeiçoados a um trabalho violento 
e regular”; houve que transformá-los, processo obrigatoriamente global, decorrendo tanto na oficina 
como nas “horas vagas” — estas, afinal, o tempo privilegiado da transmutação, graças a 
“entretenimentos inocentes”, fontes simultâneas de “instrução” e de “deleite”: através das 
actividades culturais.[22]
Entretanto, desenrola-se a constituição dos profissionais vidreiros enquanto grupo — grupo 
doravante central na povoação (agora articulada em torno da Fábrica), delimitado e fundado por um 
saber técnico exclusivo e dotado de estrita hierarquização (mecanismo controlador da distribuição 
e reprodução daquele saber•poder vital).[23] Esse processo incluiu uma apropriação das 
actividades culturais como prática distintiva: notícias várias documentam a prática musical[24] dos 
vidreiros ao longo de Oitocentos[25] e em 1857 é mesmo no “mestre da Música” da Fábrica que 
estes delegam a entrega, junto da administração central, de uma sua proposta de arrendatário para 
o estabelecimento[26] — o que dá conta do estatuto associado àquela figura, da sua capacidade 
de representar, em tão decisiva circunstância, um grupo a que não pertence estritamente mas do 
qual parece constituir uma das faces mais públicas — mais emblemáticas.
Com o desaparecimento, em 1826, de João Diogo Stephens [Doc 5] (que legou a Fábrica ao Estado 
[Doc 6]) esta atravessa períodos conturbados, incluindo épocas de fecho, que afectam a povoação 
mas que, por outro lado, atenuam a centralidade que a manufactura aí detinha.[27] Ocorrem então 
os primeiros enunciados que tomam a localidade como protagonista. “É esta a grande Marinha / onde 
as artes com firmeza / suprem tudo quanto escassa / lhe negou a natureza”. Recitada em 1832 na festa 
da padroeira [Aut 06101895], a quadra reporta a antiguidade de um traço até hoje fundamental nas 
auto-representações dos marinhenses: a prosperidade local, as características dos habitantes, não 
são dons naturais: decorrem de uma história, de um processo, ao longo do qual saberes e saberes-
fazer aperfeiçoados e perpetuados pelos marinhenses lhes foram construindo os traços marcantes.
À medida que o século avança, e sobretudo nas últimas décadas, quando um longo contrato 
de arrendamento (Mónica 1981: 570) estabiliza a situação da Fábrica (coincidindo além disso com 
os tempos da Regeneração e do Fontismo), o crescimento demográfico, económico e em infra-
estruturas da povoação[28] traduz-se em notórias alterações no desenho social local, designadamente 
no avultar de agregados definidos pela detenção de capitais escolares e/ou económicos superiores 
aos médios: comerciantes e outros “empresários” de serviços, proprietários industriais, quadros 
técnicos diversos.[29] Estes notáveis cruzam-se no topo das hierarquias locais, acumulando 
competências e papéis;[30] criam o primeiro periódico local e desdobram•se em acções filantrópicas 
e actividades culturais, destinadas, como explicitam, à promoção “intelectual e moral” [Doc 7] dos 
locais.[31] Enquadra estas pretensões tutelares um discurso desvalorizador dos vidreiros, tanto no 
plano ético como no plano técnico (advoga-se a renovação tecnológica e o ensino profissional) 
remetendo para o passado, para vagos antigos e prestigiados mestres, as consequências no plano 
da representação do peso que a classe mantém ainda no plano material (mau grado todas as intenções 
de recurso à máquina e ao saber académico).[32] As menções ao passado local têm obviamente 
lugar nestes enunciados: os notáveis elaboram a seu favor a representação local do Stephens 
“iluminista”, asseverando que ele mantivera na Fábrica professores de desenho [Aut 04051890]* 
e reclamando, em consonância, que a escola industrial a criar na povoação o tenha por patrono 
[Aut 31121893].
Avancemos algumas décadas. Somada aos valores de dinamismo cívico e de exaltação do trabalho 
que, apesar de tudo, a República vai divulgando, a prosperidade vidreira e marinhense da I Guerra e 
anos imediatos (quando a paralisada indústria europeia deixou de concorrer com o vidro 
nacional, multiplicando•se as fábricas e a cotação da indispensável e disputada mão-de-obra 
especializada[33]) acaba por conduzir à gestão (parcialmente[34]) operária da Fábrica estatal, entre 1919 
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e 1924.[35] Ainda mais quando florescem discursos e práticas em torno da educação e da 
instrução operárias e populares (de tónica emancipatória, ao invés do acento moralizador apregoado 
no período precedente) é também mediante actividades culturais que a recém•chegada 
comissão administrativa da Fábrica gere a sua presença pública: promove conferências [Mar 030323, 
p. ex.], apadrinha récitas [Mar 010523], organiza a exposição de um retrato de Guilherme Stephens e 
um projecto de monumento ao inglês [Mar 150122].
Esta exposição indicia a presença de novas elaborações do passado local. Como acontecera ao longo 
de todo o século XIX, o testamento de João Stephens volta a ser pronta resposta às ameaças de fecho 
da Fábrica imediatamente anteriores e posteriores ao período de autogestão [Mar 020617 e 190524, p. 
ex.].[36] Repete•se também a invocação do papel fundador da vidreira — “origem do desenvolvimento 
da Marinha Grande” e de “todo o progresso e riqueza desta vila” [res 270517]. Mas, desta feita, dá-
se ainda um passo, sinal dos novos tempos: assevera-se que “se esse homem [Stephens] pelo 
seu trabalho honrado granjeou uma fortuna, ao despedir•se deste mundo repartiu•a pelos que o 
ajudaram a ganhá-la, e assim foi que deixou a Fábrica Nacional aos operários” [res 200517]. Isto é, 
o passado stephenseano é elaborado como argumento a favor da gestão da Fábrica pelos vidreiros, 
a quem compete, afirma•se, “[pôr] em relevo a fina essência que dimanou do sublime artista 
Guilherme Stephens” [Mar 021118] — assim também ele transformado em vidreiro, numa apropriação 
que diz bem da posição nuclear deste grupo no desenho social marinhense da época.
Época, porém, curta. Rapidamente a Europa se recompõe da Guerra, regressando•se à 
crónica sobreprodução vidreira, ainda agravada pela enorme capacidade produtiva entretanto instalada 
— na vila e alhures e por dificuldades económicas gerais.[37] A crise, que se declara em 1921 e 
se prolonga, embora com interlúdios, pelas décadas seguintes[38], rapidamente altera o lugar social 
dos vidreiros, mau grado os esforços das respectivas Associações de Classe (que, refira•se de 
passagem, também haviam sido promotores culturais) e, depois, do Sindicato único[39], para manter 
o secular domínio do grupo sobre a reprodução do saber profissional e sobre o processo produtivo.
[40] Mas também aqueles mecanismos institucionais (sucedendo a décadas de controlo informal) 
são eliminados, com a instituição da ditadura e dos sindicatos governamentalizados — decerto 
se prendendo com a previsão do forte impacto negativo de tais medidas sobre o estatuto dos vidreiros 
a expressão que na localidade teve o movimento de 18 de Janeiro de 1934.[41] A mecanização de 
muitas operações e subsectores da produção vidreira, a que se assistirá nas décadas 
seguintes, prossegue a proletarização dos vidreiros, agora desprovidos do saber técnico e, em 
muitos casos, transformados em (ou substituídos por) indiferenciados operadores de maquinismos.[42] 
Os valores de hierarquia e obediência agora dominantes (por oposição a um certo igualitarismo 
cívico republicano) completam a deslocação do grupo para o seu novo — e inferior — lugar social.
Em consequência, interrompe-se a cadeia de transmissão familiar do ofício.[43] Entre os dinamizadores 
da imprensa e da actividade cultural locais passam a encontrar•se membros de um grupo de filhos 
de vidreiros — e de outros trabalhadores manuais — que a partir dos anos 40 vai tentando 
ascender socialmente, também com base na obtenção uma condição de “intelectual” (de que a 
escrita jornalística é uma afirmação, logo reconhecida [Vmg 020753, p. ex.]) mediante autodidactismo e/
ou escolaridade conseguida quase sempre por conta própria: em regime de “trabalhador-estudante”, 
por vezes pagador e organizador dos cursos (não havia na localidade ensino público nocturno). 
A ascendência vidreira é expressamente reivindicada e, por outro lado, o esforço dispendido na 
ajuda material aos filhos que pretendem estudar passa a incluir•se entre os traços a exaltar nos 
mestres vidreiros [Jmg 120173, p. ex.].[44] De facto, este percurso ascendente, que a alguns trará 
mais tarde assinaláveis ganhos de capital económico, quer•se sobretudo, nesta fase em que ainda 
mal começou, legitimado pela cultura — representada como propícia à ascensão individual e 
igualmente como factor de emancipação colectiva: ascendência vidreira, condição inicial de operário[45] 
ou empregado, por vezes pertença às juventudes católicas (cf. rosas [1994: 521]) dificuldades sentidas 
no acesso à escolaridade, vivência directa dos obstáculos colocados pelo regime ao associativismo e 
à imprensa, conduzem a maior parte destes jovens a uma das múltiplas posições do campo 
oposicionista (com o qual é, de resto, possível relacionar a maior e mais “séria” — por oposição a 

“ligeira” — parcela da actividade cultural marinhense durante o Estado Novo). 
[46]

Entre os promotores principais dessa actividade emergem agora as colectividades, destacando-se já 
o SOM.[47] Fundado em 1923 como clube desportivo, mantivera tal condição provavelmente até 1940, 
ano em que é criada uma “secção cultural e de leitura”, reactivada a biblioteca, anunciados cursos 
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de francês, inglês, português e matemática [Cmg 261240]. Desde aí, “colóquios”, “saraus 
artísticos”, formação de um coral e de um grupo cénico, apresentação de prestigiados 
executantes exteriores passam a fazer parte da actividade do SOM. De modo que logo em 1944 
atribui•lhe o periódico local a posição de “vanguarda dos clubs da Marinha”, aquele onde se 
realizam quase todas as “palestras educativas” da terra [Vmg 111144] — aura que se manteve, apesar 
de entretanto várias outras colectividades desenvolverem actividade cultural de certo vulto e de 
tipo semelhante. É ao SOM, contudo, que se liga privilegiadamente o grupo de “intelectuais” em 
formação acima referido, ao qual é aliás visível o ajustamento da actividade cultural da agremiação: 
os cursos (de que há notícia ainda em 1966 [Jmg 151066]) a biblioteca e muitas das “palestras” 
veiculam “instrução”: conhecimento livresco e simultaneamente utilitário mas, ao mesmo 
tempo, indiscernivelmente mesclado (até pela representação do SOM enquanto instância cultural única 
na localidade) à vertente mais “desinteressada” e prestigiante da cultura associada às restantes 
iniciativas, o que aumenta sobremaneira a sua eficácia como instrumento de promoção individual.[48]
Como se esperaria, os promotores culturais oposicionistas procuram no passado argumentos a favor 
das suas iniciativas, tantas vezes limitadas pelo regime — “Stephens dizia que o teatro é actividade 
de incontáveis benefícios para letrados e leigos” [Jmg 220663], escreve um deles — em breve 
se atribuindo a certo promotor cultural a mais alta legitimação para o lugar que faz questão de 
preencher: “O SOM é, no plano associativo, o continuador da obra cultural dos Stephens” [Vmg 
200155]. Entretanto, cunhara•se já o epíteto “capital do vidro”, de que uma das primeiras ocorrências 
na imprensa local se encontra no [cmg 121240], sendo por esta altura que a identificação 
marinhenses / vidreiros se torna central, sempre se lhe associando uma explícita ou implícita referência 
ao passado. Uma das suas mais glosadas expressões parece ter sido criada em 1947, quando 
o presidente do sindicato vidreiro (que era então um oposicionista “infiltrado") afirma, “parafraseando 
um ditado nazareno”, que “na Marinha quem não sopra já soprou” [Vmg 150547] — desse 
modo constituindo os vidreiros seus representados em detentores da verdadeira identidade marinhense.
Será escusado sublinhar a que ponto esta identificação marinhenses/vidreiros acresce os ganhos 
de qualquer colagem a valores operários, de qualquer proferição de um discurso vidreiro. Ao contrário 
do que acontecera anteriormente, quando os enunciados pró•vidreiros sobre o passado local se 
haviam traduzido na autogestão da Fábrica, a representação agora emergente de centralidade 
dos vidreiros na povoação coexiste com o forte declínio do lugar social do grupo; esta representação 
é, pode dizer-se, metafórica em relação ao social de que se origina. Decerto é estreita a relação entre 
esse tipo de correspondência, a escassa presença de vidreiros entre os emissores dos enunciados 
em causa (mau grado excepções como o autor do rifão “quem não sopra... “) e o facto de actores de 
outros grupos adquirirem a capacidade de (num movimento entre a apropriação e a delegação) tomar 
para si, afeiçoando•a às suas conveniências, os ganhos de uma representação alicerçada sobre 
a actividade passada e presente dos vidreiros mas que estes não conseguem já contabilizar a seu favor.
A capacidade do cultural como veículo de apresentação para grupos e instâncias recém-chegados é 
de novo clamorosamente demonstrada no imediato pós 25 de Abril, quando surgem múltiplos 
novos promotores, outros motivos explícitos (e implícitos) outras atitudes face ao cultural. Também 
na elaboração destas práticas emergem novas referências: à actividade cultural pretérita é agora aposto 
o traço “resistência” ou “luta”: por exemplo, sublinha•se a repressão da ditadura sobre as 
colectividades que pretendiam “sair do bailarico” [Jmg 230176] ao mesmo tempo que se reescreve toda 
a história local em torno da capacidade lutadora dos marinhenses, que teria começado a manifestar-
se imediatamente a seguir à morte do segundo Stephens [Jmg 100987 e segs.].[49] Mas, mesmo 
sendo agora o passado recente a referência primordial, a reinterpretação das actividades culturais não 
só não passa sem a vasta profundidade cronológica a que as representações locais de há muito a 
referem como ainda é o ponto privilegiado de ligação entre aquela profundidade e as novas elaborações 
do passado marinhense: as agora tão celebradas tendências associativas e culturais dos locais 
continuam a radicar no Teatro e na “sala de recreios” instituídos por Guilherme Stephens [Jmg 270576].

D.

Observou-se a precoce emergência de uma representação marinhense do passado local — em 
cuja economia o cultural tem posição nuclear — e a permanência das respectivas linhas maiores por 
cerca de 200 anos. A actualização dessa narrativa releva sobretudo de situações em que a elaboração 
do passado nada tem de inocente: corresponde a uma auto•afirmação, mais ou menos indirecta 
— portanto à presença de confronto. Em consequência, e porque “[sont] les hommes vivants 
qui reconstituent le passé avec ce qu"ils savent du présent” (Duvignaud 1987 in Namer: 8), a 
permanência de grandes linhas coexiste com a reelaboração, com a deslocação das ênfases, com 
a constante reinterpretação.
A labilidade (sempre referida a um fundo perene) que assim marca as representações do passado local 
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é tanto mais importante quanto “a memória desempenha um imenso papel social. Diz-nos quem 
somos [...]” (fentress e Wickham 1992: 242) — ou seja, quanto estas são representações 
identitárias, fundadoras. A localidade nasceu da Fábrica de Stephens, pelo que o fecho desta, atentado 
ao “orgulho” e à “honra” dos marinhenses, “pode ser a ruína anunciada do nosso património 
cultural” [Cor 220592]. Os “verdadeiros” marinhenses, o “povo da terra dos Stephens” [Vmg 080661] 
são vidreiros: na localidade, “quem não sopra já soprou” segundo entoa ainda o coro da peça “A Soprar 
se vai ao longe”, apresentada pelo cénico do SOM. Se outros grupos elaboram a sua identidade em 
torno de particularismos linguísticos, “etnográficos” (um traje, uma festa) ou geográficos, no 
caso marinhense o eixo dessa elaboração é o passado local, centrado no processo de emergência 
dos marinhenses-vidreiros (em concordância, aliás, com a centenária representação de uma 
localidade obra dos seus habitantes e não “dada” pela Natureza ou por um qualquer acaso favorável). 
A única monografia local marinhense tem por título Memórias da Marinha Grande.
É central o papel que nesta construção se atribui ao cultural: “instruindo” e “deleitando”, 
mediante actividades culturais, os seus assalariados, conseguiu Stephens transformar os locais 
em “homens civilizados, briosos sujeitos” (escreve-se em 1806) e “desde então o gosto literário foi 
sempre uma característica moral dos marinhenses” [Cmg 231041] (acrescenta•se em 1941). Aliás, 
o trabalho do vidro é arte, a Marinha é “terra de artistas” [Jmg 240863]. Por isso o fecho da 
emblemática Fábrica Stephens motivou eventos culturais e foi contestado mediante argumentos idem. 
A presença entre aqueles acontecimentos da cerimónia de atribuição a uma escola do nome de um 
antigo gestor do estabelecimento acentua ainda a essencial ligação entre a vidreira e a cultura local, 
entre a cultura e o passado (vidreiro) local.
A centralidade do cultural no discurso identitário local acrescenta fortemente o valor relacional das 
práticas culturais marinhenses, a sua capacidade de construção e conquista de espaços, de 
posições públicas para os respectivos agentes. Daí a riqueza de indicações que a análise de tais 
práticas oferece a respeito dos grupos e instituições locais em configuração ou reconfiguração. 
Intervir culturalmente representa também uma possibilidade de intervir (beneficiar de, actualizar a 
seu favor) na prestigiosa narrativa — que é o mais conveniente eixo de apoio à (re)elaboração 
da identidade de cada grupo. “[A] tentativa de estabelecer um ponto de partida toma inexoravelmente 
como referência um padrão de memórias sociais” (connerton 1993: 15): não faltam no caso 
vertente exemplos de recurso ao passado por grupos recém•chegados ou que pretendem 
instituir situações novas, revolucionárias mesmo.
É exactamente um destes processos que determina os mais salientes números do inventário 
de actividades culturais na actualidade: os que evidenciam o lugar destacado do SOM. Nos seus 
corpos directivos a proporção de industriais e quadros de empresas de moldes e de plásticos (assim 
como, o que também conta, de professores e outros quadros) ultrapassa a que ocorre em qualquer 
outra associação local; os industriais do sector de moldes deram também importante contributo financeiro 
à colectividade até 1990, alugando parte das suas instalações para funcionamento de um centro 
de formação [Cor 280990]. Encontra•se ligado ao SOM, portanto, o grupo hoje economicamente 
dominante na localidade. Alguns dentre os dinamizadores da colectividade foram-no já nos anos 40 e 
50, pertencendo ao grupo de jovens intervenientes que se referiu para aquela época e tendo acabado 
por realizar (em muitos casos precisamente na indústria de moldes) o percurso ascendente 
então prenunciado. Esse mesmo percurso determina•lhes hoje, porém, uma condição nova, de 
recém-chegados — tanto menos confortável quanto os aproxima de outros indivíduos nas 
mesmas circunstâncias mas sem o seu passado cultural e associativo, que passaram também a 
frequentar o SOM — cedo ocorrendo críticas a “uma certa clientela” de “novos•ricos”, sobretudo 
jovens, que na colectividade alardeia “sinais exteriores de riqueza” [Jmg 191289]. Mas a comunhão 
— económica, designadamente — entre os dois segmentos é demasiado forte para que os que há 
mais tempo se ligam à agremiação tentem libertar-se desta vizinhança pouco prestigiante: procuram 
antes elaborá-la favoravelmente.[50] A censuras como as referidas responde, por exemplo, a 
aposição junto ao túmulo do patrono do Auditório do SOM (membro destacado do antigo grupo) em 
nome dos “jovens do Operário”, de uma placa homenageando quem “tanto se empenhou na criação de 
um espaço de cultura e de convívio para os jovens da nossa terra” [Cor 230390]. Trata•se de 
fazer participar os novos aliados no capital simbólico dos antigos dinamizadores da colectividade. 
O mesmo acontece quando se aproximam as ascensões económicas e culturais, falando de 
“cidadãos marinhenses que, partindo das dificuldades da vida, abriram caminho “a pulso” com o 
único desejo da valorização pessoal e da sociedade” [Cor 241292]. 
Mas esta elaboração do próprio passado conduz a ganhos simbólicos ainda superiores: referir os 
antigos “trabalhadores-estudantes” como “símbolo de uma elite cultural que desde sempre caracterizou 
os trabalhadores da Marinha Grande” [Cor 230390] equivale a estabelecer as raízes do grupo no 
“gosto literário” transmitido pelos Stephens aos “verdadeiros” marinhenses. Uma cadeia secular 
é estabelecida entre o inglês e o SOM [Cor 091190] — cujo passado cultural é igualmente 
elaborado, fazendo•se remontar a longas e ininterruptas décadas o grau de primazia que hoje 
detém. Complementarmente, idêntica busca de espessura temporal se verifica em relação ao jovem 
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sector dos moldes. Reclama•se já a criação de um “museu do molde” [Jmg 200691], capaz de “manter 
a memória cultural” do sector, mas procura-se sobretudo agregar esse passado à velha narrativa: alude-
se à competência profissional que os marinhenses “têm sabido provar em todos os tempos”: “ontem 
no vidro, hoje nos moldes” [Cor 030487], assim se criando uma continuidade, uma herança (uma 
intrínseca semelhança) entre os dois sectores; “a quem sempre viveu de vidro e aço” (sublinhado 
meu) dedicou um autor local, também profissionalmente ligado à indústria de moldes, um dos seus 
últimos livros (Saraiva 1991), deste modo esbatendo, esquecendo, as diferentes profundidades 
temporais das duas actividades, fazendo os moldes partilhar a prestigiosa antiguidade dos vidros.
Pelo valor relacional do cultural, a intensa actividade do SOM nessa área é peça maior no 
trabalho identitário em que se empenham estes recentes notáveis locais. Com as suas 
possibilidades materiais únicas na povoação, a colectividade tem mesmo captado agentes culturais 
que outrora dinamizaram outras instâncias, o que evidencia e contribui para firmar o lugar cada vez 
mais destacado que localmente se lhe atribui na produção cultural: como escreve um dos periódicos 
locais, “para muitos [o SOM] é já designado como a Casa da Cultura da Marinha Grande” [Cor 
050992]. Ora, este lugar único dá ao grupo uma capacidade de actuação também única sobre 
as representações do passado local: pela velha relação entre este e a cultura, os guardiães da 
segunda são•no por inerência do primeiro.
Desse modo pode ler-se a produção pelo SOM de um espectáculo como “A Soprar se vai ao longe” — 
que actualiza, que encena a velha narrativa, mas apondo-lhe a expressa marca do grupo, tanto 
nos executantes e promotores como nos conteúdos. A acção começa com a vinda de Stephens para 
a localidade, sendo o fecho da respectiva Fábrica a cena culminante; mas não a última: a expensas 
do equilíbrio formal do espectáculo, o autor e encenador incluiu, perante sugestões de 
outros dinamizadores do SOM, uma cena final pretendendo aludir à colectividade e “deixar uma nota 
de esperança” (isto é, uma afirmação do valor do futuro, completando e precisando a elaboração 
do passado).[51] Assim, ao episódio, encenado com grande força dramática, do encerramento da 
antiga vidreira — em que a marcante e repetida frase “os fornos acabaram de se acabar” evoca 
uma secular e ainda presente relação dos locais àqueles equipamentos de produção — 
sucede inopinadamente um gran finale musical.[52] Entre ambos, com o pano descido, o encenador lê 
um texto alusivo ao vidro e à Fábrica, que termina igualmente na frase “os fornos acabaram de se 
apagar” — e sem transição anuncia a cena seguinte, “para não terminar com tristezas”. Desaparecidos 
os trajes vidreiros presentes em toda a peça, os actores vestem-se de plástico (material “futurista” 
e representativo dos sectores industriais agora dominantes) em amarelo e verde (cores do SOM, 
cujas actividades principais vão sendo mimadas) e desfilam em passo de alegre marcha, que entoam. 
Que esta marcha seja adaptada de uma antiga “revista” local, mantendo-se o refrão original, também 
ele alusivo ao vidro — “tuas altas chaminés / o verde dos teus pinhais / Marinha Grande tu és / a 
Rainha dos Cristais” — é uma incongruência apenas aparente: não mais que um momento 
particularmente explícito da reinterpretação do passado local que constitui afinal todo o espectáculo.
A noção bourdieuniana de “campo” revela•se útil na modelização deste processo — e da actividade 
cultural marinhense em geral. Considerar “o campo de produção [cultural] como espaço social de 
relações objectivas” conduz à ultrapassagem “da alternativa da interpretação interna e da 
explicação externa” (bourdieu 1989: 64), o que se torna operatório no esclarecimento, por exemplo, 
das situações em que não se observou correspondência directa entre as posições sociais dos actores e 
a sua participação na actividade cultural (como aquando da colaboração entre músicos vidreiros e 
actores burgueses nas récitas teatrais, presente desde as primeiras décadas do século e traduzindo-
se sob a ditadura em certa “promiscuidade” social e mesmo política na constituição de grupos cénicos). 
O factor desse desajuste é, de facto, a “structure du champ”, tomada como “un état [...] de la distribution 
du capital spécifique [... ] accumulée au cours des luttes antérieures” (bourdieu 1984: 114): num 
campo, “c"est toute l"histoire du jeu, tout le passé du jeu, qui sont présents dans chaque acte 
de jeu” (bourdieu 1984: 116). Assim, não surpreende que circunstâncias passadas do campo 
cultural marinhense, como a longa prática musical vidreira, tenham, através da composição 
dos executantes culturais colectivos, mantido longa influência na relação desenhada no interior do 
campo entre grupos sociais: a história do campo “está presente, em cada momento, em 
forma materializada [...] e em forma incorporada” (bourdieu 1989: 156).
O lugar social ainda em construção ocupado pelos dinamizadores do SOM e da imprensa local nos 
anos 1940, 50 e 60, a abstenção e mesmo incompetência cultural dos economicamente dominantes, 
a própria ditadura, acentuavam então a “homologia entre a posição dominada que é a dos produtores 
de bens culturais no campo do poder (ou na divisão do trabalho de dominação) e a posição no 
espaço social dos agentes mais desprovidos dos meios de produção económicos e 
culturais” (bourdieu 1989: 152). Isto favoreceu a colaboração entre jovens “intelectuais” e vidreiros 
mais intervenientes: havia ainda vidreiros na direcção do SOM, embora tivessem pouca visibilidade 
pública em relação aos seus emergentes parceiros; havia igualmente vidreiros entre os 
indispensáveis músicos das “revistas” da época. Pode até talvez falar•se desse tempo como de 
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uma passagem de testemunho, em relação à actividade cultural e ao trabalho identitário que na 
localidade tanto se lhe associa: em declínio, os vidreiros confiam a sua cultura e as suas memórias a 
um grupo que de certo modo sai parcialmente das suas fileiras, e que na altura, pelos factores 
referidos, delas se encontra ainda próximo. De qualquer modo, viu•se, era já uma colaboração 
desigual: tais alianças têm sempre “fundamento num mal•entendido mais ou menos 
consciente” (bourdieu 1989: 153).
Entretanto, a homologia entre campos não exclui a “hierarquia dos princípios de divisão”: “as relações 
dos outros campos com o campo de produção económica são ao mesmo tempo relações de 
homologia estrutural e relações de dependência causal”, de modo que “a força de dominação é tanto 
maior quanto mais aproximadas das relações de produção económica estiverem as relações em que ela 
se exerce” (Bourdieu 1989: 154). No presente, é muito superior à de há 30 anos a distância económica 
que separa os “intelectuais” intervenientes e seus aliados, por um lado, do enfraquecido grupo vidreiro, 
por outro. Ao mesmo tempo, é muito inferior a distância cultural entre os “intelectuais”, de longa ou 
fresca data, e os actualmente dominantes: além das fortes sobreposições entre os dois grupos 
(pela ascensão social de muitos dos primeiros, agora aliados ou integrados no grupo dos 
segundos) verificou•se um geral aumento de capitais escolares e culturais dos possidentes, sobretudo 
dos mais jovens. Tenham ou não sido “trabalhadores•estudantes” culturalmente empenhados, alguns 
dos que hoje publicam livros de poesia, mantêm colunas na imprensa local ou integram elencos 
teatrais ocupam posições relevantes nas indústrias de moldes ou de plásticos. 
Ora, “os que ocupam as posições dominadas no espaço social estão também em posições dominadas 
no campo de produção simbólica” (Bourdieu 1989: 152). Não há vidreiros, como foi dito, no elenco de 
“A Soprar... “; nos actuais (1993) corpos sociais do SOM contam•se dois ou três — entre vogais 
e suplentes. Resta ao velho grupo ratificar a delegação de capacidades que não detém já: a Casa 
do Pessoal da Fábrica Stephens solicita a apresentação da peça em comemoração do aniversário de 
início de funcionamento das oficinas [Cor 151093]; o Sindicato Vidreiro faz o mesmo para assinalar o 18 
de Janeiro [Jmg 150593]. Pela construção de uma primazia cultural convenientemente elaborada 
no quadro das mais decisivas narrativas identitárias locais, mercê da capacidade de incluir nestas as 
suas próprias realizações, os mais recentes notáveis marinhenses obtiveram a legitimadora 
condição, reconhecida pelos personagens principais, de depositários e intérpretes da velha narrativa.
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Jornal da Marinha Grande [Jmg]
O Correio [Cor]
O Districto de Leiria [Odl]
O Século [Sec]
•             Estudos e inquéritos da administração central
Inquérito à Indústria Transformadora, 1989, Lisboa, INE
Inquérito ao Emprego, 1992, Lisboa, MESS
Inquérito Industrial de 1865 - Actas das sessões das comissão de inquérito, Lisboa, Imprensa Nacional, 1865
Inquérito Industrial de 1890, vol. III - “Indústrias fabris e manufactureiras - inquérito de gabinete”, Lisboa, Imprensa 
Nacional, 1891
Recenseamento Geral da População, 1900 e segs., Lisboa, INE
SERRÃO, J. V., 1970, A População de Portugal em 1798: o Censo de Pina Manique, Paris, FCG
 

• Outros (referidos no texto por [Doc n])
DOC 1 Testamento de Guilherme Stephens, 1802 Transcrição parcial em Barosa 

(1993: 53•4)
DOC 2 Alvará autorizando G. Stephens a comprar e 

reactivar a Fábrica de vidros da Marinha Grande, 
1769

Fac•símile em Barros (1969: 
37•48)

DOC 3 Relatório anual de Stephens, 1770
ahmop

[53]
, jc 8, vidros, a•g

DOC 4 Representação do administrador da Fábrica ao 
soberano congresso nacional, 1821

ahmop, jc 8, vidros, a•g

DOC 5 Representação do provedor de Leiria na sequência da 
morte de J. D. Stephens

Fotocópia em Andrade (s. d.)

DOC 6 Testamento de João Diogo Stephens, 1825 Transcrição em Barosa (1993: 
54•9)

DOC 7 Estatutos da Sociedade Filomática da Marinha 
Grande, 1884

sgl, 39, associações, cx. 7, mº 100

DOC 8 “Ode ao senhor Stephens”, data indeterminada 
(apensa a processo c. 1800)

ahmop, jc 8, vidros, a•g
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DOC 9 Relatório detalhando os problemas da transferência 
para a Marinha Grande da Fábrica de vidros de 
Coina, 1762

Transcrição em Barros (1969: 
179•92)

DOC 10 Carta de Stephens comunicando início de laboração 
da Fábrica, 1769

ahmop, mr, 11

DOC 11 Relatório anual de Stephens, 1773 ahmop, jc 8, vidros, a•g
DOC 12 Relatório anual de Stephens, 1774 Transcrição em Almeida (1980: 

303•4)
DOC 13 Relatório anual de Stephens, 1776 ahmop, mr 41, vidros
DOC 14 Relatório anual de Stephens, 1791 ahmop jc 8, vidros, a•g
DOC 15 Relatório anual de Stephens, 1802 ahmop, jc 8, vidros, a•g
DOC 16 Cartas de Stephens a Pombal, 1777, 78, 79 bn, reservados, pba, 691, 697, 704
DOC 17 Relato de uma festa aniversária de Stephens, 1788 bn, reservados, pba, 685
DOC 18 Dedicatória de Nicolau Luís da Silva a Stephens, c. 

1786
Museu Municipal da Figueira da 
Foz

DOC 19 Informações das administrações concelhias sobre 
trabalho fabril, 1849

bpadl, 38•51

DOC 20 “Nacional Fábrica de vidros da Marinha Grande - sua 
gerência” (relatório da comissão administrativa da 
Fábrica, 1919•20)

Publicado: s. l., Imprensa Social, 
secção da Casa do Povo 
Portuense, 1921

DOC 21 Carta pessoal do guarda•livros da Fábrica, 1830 Transcrição no [Aut 27101895]
DOC 22 “A Fábrica da Marinha Grande e a renovação do 

contrato de 1848 com Manuel Joaquim 
Afonso” (panfleto) 1857

Publicado: Lisboa, Tipografia da 
Revista Universal, s. d.

DOC 23 Carta do guarda•livros da Fábrica a propósito da 
ordem de apagamento dos fornos, 1827

Transcrição no [Aut 01121895]

 

 

*         O presente texto foi elaborado a partir da dissertação de mestrado em Antropologia “"Cantigas e Cristais”. Actividade cultural, passado, 
identidade”, orientada pelo Professor Doutor Jorge Crespo e defendida em Outubro de 1995 na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
da Universidade Nova de Lisboa. Utiliza•se o itálico na grafia do termo cultural para significar o seu emprego na acepção corrente (ligada 
às noções de artístico, de erudito, etc.) e não naquelas que as ciências sociais lhe têm construído.
**        Centro de Estudos de Etnologia Portuguesa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
[1]

         Estes números, como os demais citados ao longo do mesmo ponto, foram obtidos através dos Recenseamentos da População 
relativos aos anos em causa, do Inquérito à Indústria Transformadora (INE 1989) e do Inquérito ao Emprego (MESS 1992).
[2]

         Em 1981 (o Recenseamento de 1991 omite esta informação), 27.1% dos residentes na freguesia não eram naturais do distrito (e mais 
alguns, que os dados não permitem contabilizar, haviam decerto nascido noutros concelhos deste). Mesmo durante a década de 1960, quando 
muitos vidreiros especializados se empregaram em fábricas europeias do ramo, a localidade continuou a atrair uma força de trabalho 
mais indiferenciada, tendo nesses dez anos a população da freguesia crescido 19.9%.
[3]

         A semelhança dos números mascara uma diferente composição interna (em 1930 o peso do trabalho doméstico é decisivo, 
por exemplo) embora marque o forte crescimento do sector secundário, uma vez que o peso do primário baixa entretanto de 22.5% para 0.9%.
[4]

         Em 1992, enquanto as empresas vidreiras tinham em média 75 trabalhadores, nas de fabrico de produtos metálicos esse número era 
igual a 28 (valores obtidos a partir do Inquérito ao Emprego do MESS). Além de menos concentrados, os metalúrgicos têm em 
média qualificação escolar mais elevada que os vidreiros e são também em geral mais bem remunerados. Parte deste acréscimo, 
porém, corresponde a trabalho extraordinário, habitual no ramo, e outra parte a prémios e aumentos não constantes da contratação colectiva 
acordada para o sector - ou seja, muito mais dependentes da relação individual entre cada trabalhador e os respectivos supervisores e/ou 
empregadores que de esforços de conjunto.
[5]

       Ultimamente, o sector a jusante dos moldes - transformação de matérias plásticas por injecção - tem sofrido transformações que o 
aproximam do modelo descrito para aquele: encerramento de unidades tecnologicamente mais atrasadas e com elevado número 
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de trabalhadores, modernização de algumas outras, criação de novas fábricas dispondo de equipamento de ponta e oferecendo 
reduzido número de postos de trabalho, para os quais se requer pessoal com alguma qualificação. Assim, alguns industriais deste sector vão já 
partilhando estatutos e papéis habitualmente associados aos dos moldes.
[6]

         Veja•se por exemplo a vitória do PS na presidência da Câmara Municipal em 1993, após vários mandatos CDU (o primeiro após o 25 
de Abril fora também PS).
[7]

         Bourdieu: “[a] construção do objecto [é] sem dúvida a operação mais importante” (1989: 23) e “não é uma coisa que se produza 
de uma assentada, por uma espécie de acto teórico inaugural [...] é um trabalho de grande fôlego, que se realiza pouco a pouco, por retoques 
sucessivos, por toda uma série de correcções, de emendas [...] opções ao mesmo tempo minúsculas e decisivas.” (: 27).
[8]

         Tendo•se igualmente realizado inventários de características semelhantes para amostras temporais relativas a épocas anteriores, 
desde o surgimento da imprensa local em 1889.
[9]

         Exemplos: a imprensa local; a publicação de livros por autores marinhenses (embora não as sessões culturais em que são 
apresentados); os concursos literários (mas não os saraus de entrega de prémios); as actividades destinadas a públicos 
parcelares (estudantes, crianças - embora se incluam as realizações executadas por crianças em intenção de um público adulto); a animação 
musical e as “variedades” por ocasião de refeições comemorativas. Excluem•se também alguns eventos que, embora datados, localizados e 
dirigidos ao público em geral não cumprem totalmente a condição•base: concursos de dança (mas não os espectáculos•demonstração, que 
foram considerados), animação musical ou “dramática” de passagens de modelos, música que se destina a ser dançada mais que a ser ouvida.
[10]

       Tipo de actividade (música, teatro, etc.); identificação do(s) promotor(es); identificação do(s) executante(s); situação dos últimos 
em relação à localidade (locais ou exteriores); espaço físico onde ocorre o evento; motivo invocado para a sua realização (comemorar o 
aniversário de uma associação, por exemplo); acomodação dos espectadores (de pé, em plateia, em mesas, etc.) - parâmetro apenas 
pesquisado no inventário relativo à actualidade; data de ocorrência (dia, mês e ano); dia da semana; hora.
[11]

       Tomou•se por fonte principal a imprensa local escrita, completando•se o inventário com recurso a publicações municipais, programas 
de eventos, informações orais e observação directa.
[12]

       O estabelecimento encontrava•se na posse do Estado desde 1827 (por legado do proprietário da época) e sob administração estatal 
directa oficialmente desde 1928.
[13]

       “Um poeta que não defende as grandes causas não tem causa nenhuma para ser poeta” - disse na circunstância Natália Correia.
[14]

       Leram•se extractos de uma ode Setecentista alusiva à “polidez” dos locais [Doc 8] e representaram•se cenas de uma peça teatral local 
então em ensaios, designada “A soprar se vai ao longe” - em alusão ao fabrico vidreiro manual - e na qual, indica o respectivo programa, “o 
povo da Marinha Grande conta a sua história”.
[15]

       Seguindo a delimitação local, não se incluem aqui clubes desportivos ou outras agremiações com fins mais específicos 
(Bombeiros, Associações de Pais, etc.).
[16]

       Evidente em iniciativas regulares de certo vulto ou em actividade continuada - veja•se a presença, no corte temporal observado, 
de quatro grupos cénicos activos, todos eles ligados às colectividades.
*         As menções “[Doc n] remetem para a lista de documentos no final do texto.
[17]

       Ruína da antiga Real Fábrica de Vidros Cristalinos de Coina, transferida para a Marinha no final dos anos 1740 [Doc 9].
[18]

       Conforme atestam todas as fontes, documentais e bibliográficas. Vejam•se, p. ex., os relatórios anuais da Fábrica disponíveis [Doc 3, 
10, 11, 12, 13, 14, 15], Cardoso e Niza (1768: 14), o Censo de Pina Manique (Serrão 1970) e ainda Barosa (1993: 36) ou Link (1805: 370).
[19]

       Stephens corresponde•se com Pombal [Doc 16]. Alcipe dedica•lhe um soneto laudatório (Alorna 1844: tomo II: 165). Há 
testemunhos documentais de galantes festas no palacete: [Doc 17] e [Doc 18], o segundo dos quais refere a representação “pelos curiosos 
dessa Fábrica”, encenados por um literato convidado de Stephens, de um texto de Voltaire.
[20]

       Nos documentos coevos de Stephens nada autoriza a que se lhe atribuam tais pretensões pedagógicas. Pelo contrário, o facto de 
a sua numerosa correspondência com a administração central, tão prolixa a respeito dos benefícios da Fábrica para a localidade, ser omissa a 
respeito destas práticas apoia a interpretação da respectiva presença como efeito do ambiente “senhorial” vivido na sua casa.
[21]

       Citado em Duarte (1937: 18•24) e em Duarte (1942: 10•11) mas sem localização, não se tendo conseguido descortiná•la, pelo que não 
se consultou directamente. Mas o conteúdo confere com o do texto de 1821 [Doc 4].
[22]

       As citações são do texto de 1806 ou 7. É de resto possível que a actividade cultural tenha “realmente” influído sobre a acomodação 
dos locais ao novo ofício, embora tal não pareça ter estado presente nos quadros mentais de Stephens: o que marca estas elaborações do 
passado não é a sua inexactidão, são as valorações que lhe estão associadas e o seu papel no presente.
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[23]
       Estudaram•se alguns aspectos desta construção social dos vidreiros, a partir de listas de assalariados da Fábrica, nominais e por 

categoria profissional, em Marques (1994).
[24]

       Está a falar-se da prática musical, registada nos documentos, de música próxima da expressão erudita. Certamente ocorria também 
(desde bem antes de Stephens, obviamente) a música tradicional de raiz rural.
[25]

       Ver, p. ex., [Doc 4], [Aut 06101895 (relativo a 1832)], [Odl 21091860], [Aut 13101889].
[26]

       Embora aceitando o legado, até à terceira década deste século o Estado foi arrendando a empresa a particulares. Ver resenha, p. 
ex., em Mónica (1981: 570).
[27]

       O número de assalariados desce mesmo em relação ao tempo de Stephens: 216 assalariados em 1802 [Doc 15], 125 em 1849 
[Doc 19].
[28]

       P. ex., constroem•se vias de comunicação e importantes edifícios, instalam•se empresas industriais, ampliam•se o cemitério e a igreja 
matriz, a localidade é elevada a vila. Ver p. ex. Barosa (1993: passim).
[29]

       Também industriais vidreiros, pois novas Fábricas juntam•se à estatal a partir de 1870 (Barosa 1993: 94).
[30]

       Por exemplo, o médico e o notário são também homens de negócios, o notário e o vereador da Marinha na Câmara de Leiria, 
também comerciante, dirigem o periódico local.
[31]

       Promovem récitas beneficentes [Aut 31011892, p. ex.], reclamam um “posto hospitalar” [Aut 11061893, p. ex.] e uma 
“escola industrial” [Aut 31121893, p. ex.], dinamizam a criação da Associação de Socorros Mútuos do Montepio, em 1870 (barosa 1993: 95) e 
da Sociedade Philomatica da Marinha Grande, em 1883 [Doc 7].
[32]

       Exemplos acabados desse discurso são as respostas dos gestores vidreiros marinhenses aos Inquéritos Industriais de 1865 e 1890.
*         Menções como esta referenciam citações recolhidas na imprensa escrita: as letras abreviam o título do periódico (indicado na lista 
de fontes no final do texto) enquanto os algarismos indicam a data.
[33]

       Às 8 fábricas existentes no final de 1916, com cerca de 1300 operários [Mar 060517], correspondem em 1920 10 unidades, mais 3 
em construção, sendo os operários já em número de 2079 [Mar 030420].
[34]

       A comissão administrativa empossada por um governo socialista, na sequência de conflitos diversos entre os arrendatários da 
época, o Estado e os vidreiros, tem dois representantes da administração central, dois “cidadãos da Marinha Grande” indicados pelo município 
e três delegados dos trabalhadores [Doc 20].
[35]

       Oficialmente, a administração directa vigora apenas desde 1928 (Mónica 1981: 571) mas desde 1924 está presente um 
“gerente técnico” nomeado pelo governo [Sec 260624].
[36]

       A confusão entre Guilherme e João Diogo é recorrente nestes enunciados desde o desaparecimento de ambos. Além dos trechos 
adiante citados de jornais desta época, ver, entre outros, [Doc 21] e [Doc 22].
[37]

       A este propósito, ver Mónica (1981: 550 e 566, p. ex.).
[38]

       Muitas fábricas paralisam, originando situações de grande carência (cria•se mesmo, após muitas diligências, uma “cozinha 
económica”) e afectando toda a economia local. Entre as fontes da época ver, p. ex., a imprensa local, O Século entre 1921 e 26, inclusive, e 
os opúsculos (Duarte 1932), (Pinto 1931) e (Pinto 1932).
[39]

       Na segunda década deste século, AC sectoriais (vidraceiros, garrafeiros e cristaleiros, mais tarde lapidários) substituem a antiga 
organização única. Dão por sua vez lugar ao Sindicato em 1931. Sobre estas questões organizativas ver p. ex. Mónica (1981), 
Gregório (1975), (Bonita 1993).
[40]

       Estas diligências das AC são analisadas com especial pormenor em Mónica (1981).
[41]

       É esta a interpretação defendida por Mónica (1981: 559).
[42]

       Também a favor deste processo se podendo elaborar as narrativas do passado local, como quando Stephens é descrito como 
“conceituado técnico inglês” [Vmg 151062].
[43]

       O que é interpretado como factor de perda de qualidade da indústria vidreira. Ver, p. ex., [Vmg 220857 e segs.], [Vmg 170452] ou 
Duarte (1942: 16).
[44]

       Como num poema dirigido aos vidreiros que termina na frase “o filho dum operário vos saúda” [Vmg 020344] e a cuja publicação 
sucedem os aplausos de outro colaborador, agradecendo ao poeta “como operário e filho de operário” [Vmg 010444]. Também ao noticiar•se a 
conclusão de cursos universitários, alcançada por alguns, sempre merece destaque, quando ocorre, o facto de serem os novos licenciados 
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filhos de filhos de vidreiros [Jmg 121166] e/ou estudantes formados à sua própria custa [Vmg 050854].
[45]

       Sobretudo no sector dos moldes. Mas os empregados (de escritório, principalmente) são predominantes.
[46]

       O Estado Novo fecha a escola primária do Engenho [Vmg 280651] e retira as aulas de Francês e de Contabilidade do currículo 
da Escola Industrial (Duarte 1942: 21).
[47]

       Que promove, no segmento estudado (1944, 45, 54, 55, 64 e 65) quase um terço dos eventos devidos a essa classe de promotores.
[48]

       Sobretudo matérias comerciais: uma ocupação “manga•de•alpaca” era forma comum de escapar ao trabalho manual (rosas 1994: 108) 
e encontrava•se relativamente disponível numa localidade com muitas empresas e numa altura em que se vão complexificando os 
procedimentos contabilísticos e afins.
[49]

       Só publicado nesta altura, o texto é de 1978.
[50]

       Até porque outras são agora as suas referências ideológicas: é motivo de elogio ser•se “um homem das empresas” [cor 241292]; 
encontram•se no grupo percursos partidários que conduziram de sectores comunistas ou aproximados, designadamente da CDE antes do 25 
de Abril e do MDP•CDE logo após, à Plataforma de Esquerda, primeiro, ao PS, depois.
[51]

       Comunicação pessoal.
[52]

       A seguir à morte de João Stephens, o guarda•livros recusa cumprir a ordem de apagar os fornos dada pelos testamenteiros, 
manifestando em carta a um amigo a sua perturbação perante semelhante eventualidade [Doc 23]. Referências ao forno como “coração” 
da fábrica têm•se multiplicado a propósito do encerramento da Fábrica Stephens e, mais recentemente, a propósito da situação periclitante da 
vidreira M. P. Roldão.
[53]

       São abreviadamente mencionadas neste quadro as seguintes instituições: ahmop: arquivo Histórico do Ministério das Obras Públicas; 
antT: arquivos Nacionais/Torre do Tombo; BPADL: biblioteca Pública e Arquivo Distrital de Leiria; bn: biblioteca Nacional de Lisboa (leitura 
geral e reservados); sgl: Biblioteca da Sociedade de Geografia de Lisboa.
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