
AFAZERPAPADESDE1923 Foi pela mão de
Egas Monizque
a Nestlé chegou

a Portugal há
noventa anos

A Avanca terra
natal do primeiro
Nobel português

recebeu a empresa
TEXTO DE CATARINA PIRES

O diaéde chuvaeàentrada
da fábrica da Nestléem Avanca concelho de Estarreja a primeira damarca suíça em Portu
gal há uma informação

que fixa a atenção do visitante há sete
centos e tal dias sem acidentes Informa
ção que lá dentro à entrada de cada se
tor se repete variável mas sempre mui
tos dias anos mesmo O percurso faz se
por passadeiras definidas para o efeito
não deve andar se fora da linha e a en

trada em cada setor é precedida de estri
tas medidas de segurança e higiene co
mo o uso de bata touca e tampões para os
ouvidos Nas linhas de montagem os vá
rios produtos aqui fabricados e embala
dos Nestum Cérélac Chocapic ou Bole
ro por exemplo vão tomando forma pa
ra depois seguirem o seu destino rumo ao

consumidor final Qualquer falha deteta
da leva à rejeição e o produto salta da li
nha para o cesto
Máquinas e pessoas em articulação La

boratórios Controlos de qualidade Salas
de degustação Avanca em 2013 está lon
ge tecnologicamente da fábrica que nes
temesmo lugar se ergueu em 1923 por ini
ciativa do médico Egas Moniz então com
o nome de Sociedade de Produtos Lác

teos Lda O professor que viria a ganhar
o Nobel da Medicina em 1949 era grande
admirador da obra do químico suíçoHen
ri Nestlé fundador em 1866 da marca e
inventor da farinha láctea a que deu o no
me Partilhando das preocupações do suí
ço com os elevados índices de mortalida
de infantil que o levaram a estudar e pro
duzir uma farinha láctea que após várias
combinações de leite de vaca com farinha
e açúcar se revelou eficaz na alimentação
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das crianças nos primeiros meses de vi
da e revolucionou os hábitos alimenta

res infantis por toda a Europa o profes
sor Egas Moniz resolveu «importar» o
conceito e assim impulsionar a indústria
leiteira portuguesa criando na sua terra
a primeira fábrica de leite em pó que vi
ria a ser o berço da Nestlé em Portugal de
cujos produtos obteve em 1933 o exclusi
vo da fabricação e comercialização

O tempo passou a fábrica transformouse mas Conceição Tavares 62 anos 46
dos quais como trabalhadora da Nestlé
nem deu pelas grandes mudanças que
nestas décadas se operaram na sua fábri
ca que é uma segunda casa «Houve uma
grande modernização Quando aqui en
trei o trabalho era manual hoje asmáqui
nas fazem tudo Por outro lado no meu
tempo as pessoasvinhamdaterra enquan
to agora têm todas formação académica

E têm entrado muitas estou sempre a ver
caras novas Mas agente nem dá pelas mu

danças nem pelo tempo que passa Vamonos adaptando É um processo natural
Conceição que hoje trabalhanolaborató
rio entrou para
o setor do enchi
mento «Os tem

pos eram outros
e muito difíceis

Omeupaimorreu
tinha eu 7 anos

Tinha mesmo de

trabalhar para
ajudar em casa
E fui eu que vim
cá pedir trabalho Falei com a assistente
social às 14h00 e às 15h00já estava a traba
lhar Tinha 16 anos » Após um anono
chimento passou para o que é desde en
tão o seu setor o laboratório Do controlo

de qualidade foi para a físico química e de
pois para a microbiologia Tudo o que sa
be aprendeu aqui já que a vida não lhe deu
oportunidade de fazer grandes estudos
com muita pena sua A Nestlé no entan

to colmatou essa
falta com a for

mação contínua
que proporciona
aos seus funcio
nários Casada e
com duas filhas
uma química e
outra farmacêu

tica que de certa
forma seguiram

completando o o caminho materno Con
ceição ainda se lembra de vir com a mãe à
fábrica vender leite «A minha mãe tinha
uma ouduas vacas e vinha cátrazer o cana

dinho de leite paravender e eu pequenita
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vinha com ela A fábrica era o pão de mui
tos agricultores aqui da região»
Eduardo Beco 55 anos 38 de casa con

firma Ligado desde sempre à Nestlé por
via do pai de 80 anos que aqui trabalhou
metade da sua vida vinha garoto com a
mãe trazer à fábrica o almoço paterno
e via as senhoras chegarem de canado
à cabeça trinta litros de leite para ven
der «Avança e toda esta região viviam da
agricultura e a fábrica ajudou a desenvol
ver o setor além
de ter criado mui

tos postos de tra
balho»
Ainda hoje a

família de Eduar
do é prova disso
com os dois filhos
a trabalharem na
fábrica assim co
mo a mulher in
diretamente através da empresa de lim
peza que fornece serviços Mecânico de
profissão ele começou a trabalhar com
14 enquanto estudava de noite Em 1974
ainda antes da revolução a empresa que
o empregava fechou e abriu se lhe a pos
sibilidade de ingressar na Nestlé Fez em
5 de janeiro 38 anos Um dia que comemo
ra como o do seu aniversário Já passou

por vários setores e há 12 que está nos so
lúveis «Tive o privilégio de comemorar os
60 anos da Nestlé depois os 80 e agora os
90 É a minha segunda casa e uma grande
escola Como imagina a área da mecâni
ca é das que têm sofrido maiores transfor
mações em termos tecnológicos mas es
tamos sempre a fazer formação por isso a
adaptação é simples»

O que não foi simples foi o dia em que
Maria do Céu Almeida 59 anos come

çou a trabalhar na
Nestlé há mais de
quatro décadas
Era uma meni

na tinha 14 anos
acabados de fa

zer saída direta
mentedebaixoda

saia da mãe para
a linha de monta

gem no setor do
enchimento e embalagem «Eu era a mais
nova as outras tinham todas 16 e foi com
plicado Mas eu sou forte ultrapassei e
adaptei me»
De tal forma que vai fazer este ano 46

anos de casa 34 dos quais passados na la
toaria unidade já desativada «Hoje já
não usamos latas Fui eu que fechei a por
ta Era um trabalho difícil havia muitos
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acidentes mas eu nunca tive nenhum»
De regresso ao lugar onde começou Ma
ria do Céu já nem precisa de olhar para
dar manualmente forma às embalagens
Umamáquina
Viúva com um filho de 34 anos que

devido a um acidente de viação aos 15
está confinado a uma cadeira de rodas
quer dizer que sempre pôde contar com
o apoio da empresa «Sempre que tinha
de ir com o meu filho ao hospital podia
sair e nunca me colocaram obstáculos
O diretor e todos ajudaram me muito e
deram me muita força» agradece Ma
ria do Céu que não quer deixar de contar
também outra história dos primórdios
da fábrica e que lhe arranca um sorriso
difícil ao rosto normalmente fechado
«No início os agricultores da região que
não tinham relógio guiavam se nas ho
ras pelo toque da fábrica da Nestlé às
08h00 às 12hOO e às 18h00»
Um toque que Armindo Santos 58

anos 37 de Nestlé já não ouviu apesar de

completar o leque de históricos Ao con
trário de Eduardo nem os seus pais aqui
trabalharam nem os seus filhos ela mé
dica dentista ele a acabar o curso de Jor
nalismo são colegas de fábrica mas des
de pequeno percebeu a importância da
mesma na terra onde nasceu e cresceu

«Há noventa anos a criar postos de tra
balho »Não admira portanto queaos
anos depoisde terpassadoporvárias em
presas que fecharam o eletricista tenha
encontrado aqui um porto seguro mas
com horizontes largos
Armindo que começou nos enchimen

tos foi responsável pelas oficinas de ele
tricidade e instrumentação e hoje é o res
ponsável dos investimentos «Uma enor
me responsabilidade Estamos a falar de
verbas de quatro cinco milhões de euros
para gerir que têm de ser controladas ao
cêntimo » explicao êxito«Aformação
contínua dada pela empresa é muito im
portante mas o segredo é ter empenha
mento e vestir a camisola»
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