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Com esta exposição celebramos e valorizamos.

Celebramos a importância do património cultural industrial e técnico e a qualidade do de-

sign português.

Celebramos o património industrial de Loures, no qual se insere a Fábrica de Móveis Olaio.

Celebramos a história de uma casa – a Casa Olaio - que marcou a produção e a inovação 

nacionais no ramo do mobiliário, uma casa que entrou nos espaços de vivência de diferentes 

gerações, seja em contexto doméstico, de trabalho, ou de lazer.

Valorizamos os esforços de recolha, documentação, reconhecimento e proteção, aqui bem 

patentes, com que esperamos contrariar a destruição e o esquecimento a que o património 

industrial está habitualmente votado, e que o torna tão vulnerável. 

Valorizamos a relação entre o museu e a comunidade – investigadores, antigos trabalhado-

res, instituições e particulares que cedem as peças expostas - na construção de um projecto 

comum, acessível a todos.

No Museu de Cerâmica de Sacavém, antiga fábrica, muitas outras fábricas hão de caber, 

num compromisso de celebração e valorização do trabalho e de tantas pessoas que, anoni-

mamente, marcaram os nossos quotidianos e as nossas memórias.

Paulo Piteira, vice-presidente
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Não será consensual, mas professo que se registou qualidade no design português quan-

do se assumiu a contingência, respondendo com inventividade, desembaraço e convo-

cando a memória e a cultura imensa que nos define. Houve design quando se suplantou 

o estigma provinciano da ignorância camuflada de aparências e se venceu o complexo de 

inferioridade que sustenta a descrença nos criadores portugueses.

Celebremos sim, mas em consciência, os autores e os seus feitos, as organizações e seus 

dirigentes quando, como e onde foram capazes de se superar, de ver além. E nós com eles. 

Nuno Caniça, designer
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A exposição acontece no contexto da valorização do património industrial de Loures, onde se 

insere a Fábrica de Móveis Olaio (1937-1998). Esta compreende várias dimensões: A história 

da Casa Olaio, através de uma cronologia ilustrada; as pessoas, a partir de testemunhos 

orais, a visualizar em filme; a Produção Olaio, a partir do mobiliário e dos desenhos (1947-

1970) em depósito no Museu. 

O catálogo contará com textos de vários investigadores: Deolinda Folgado; Herbert Brehm; 

João Paulo Martins e Sofia Diniz; Graça Pedroso; Ana Sofia Araújo; Armando Caseirão; Nuno 

Caniça.

A não existência de um arquivo da Casa Olaio mais completo, fundamental para se recons-

tituir a sua história, e o facto de o acervo se reduzir a desenhos, conduziu a um rápido traba-

lho de recolha de documentação, tendo agora cerca de mil imagens digitais referenciadas. 

Este conjunto de informação permite ilustrar e sustentar a cronologia visual, documentar as 

peças de mobiliário e os testemunhos orais das pessoas da fábrica, em complemento com 

alguns catálogos e documentos de arquivo, fotografias e objetos do desporto Olaio, bem 

como documentos relativos à oficina na Penitenciária de Lisboa, cedidos para integrar a 

exposição. As imagens cedidas para digitalização são do espólio da família Olaio, de alguns 

trabalhadores e da doação de um munícipe.

As peças de mobiliário Olaio continuam, ainda hoje, a ser o mobiliário do quotidiano de quem 

o possui, o que dificultou a reunião do conjunto de peças presente na exposição. Assim, a 

mostra de mobiliário complementada com texto, fotografias e desenhos de outros móveis, 

apresenta os distintos momentos da produção Olaio: oficinas de Lisboa (1918-1939) com 

//
Desenhos da coleção dos 590 desenhos em depósito

no Museu de Cerâmica de Sacavém
Colecção Móveis Olaio (1947-1970)

Depósito de Rui Rocha
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três núcleos – Leal da Câmara, Raul Lino e mobiliário metálico; Fábrica em Loures (1939-

1987) com 13 núcleos – mobiliário rústico, mobiliário americano, encomenda pública dos 

anos 40 e 50, móvel de apoio, cadeiras, estirador, linha Prefa, hotéis, desenhados por José 

Espinho, cadeiras desenhadas por João Chichorro. Assim como as licenças de produção e 

comercialização exclusivas para Portugal: Lundia, Lifa e Interlübke. 

A exposição alarga-se a outras instituições com mobiliário Olaio nas suas coleções, como a 

Casa-Museu Leal da Câmara, a Assembleia da República e o MUDE. No âmbito desta ex-

posição, iremos também realizar um programa de conversas com investigadores e realizar 

algumas visitas a instituições públicas e hoteleiras com mobiliário Olaio.

Com esta exposição, o Museu de Cerâmica de Sacavém, enquanto museu industrial, co-

memora o Ano Europeu do Património Industrial e Técnico, em 2015, e também celebra os 

quinze anos de existência.  

O património industrial e técnico, material e imaterial, é uma parte essencial da identida-

de europeia, ao testemunhar um importante contexto histórico de interação entre saberes, 

conhecimentos, tecnologia e processos comuns. Os vestígios da cultura industrial possuem 

valor histórico, tecnológico, científico, social e arquitetónico, revestindo-se de valor social, en-

quanto parte do registo de vida dos homens e mulheres comuns e, como tal, conferem-lhes 

um importante sentimento identitário.

No entanto, o património industrial é altamente vulnerável, na maioria das vezes destruí-

do por falta de conhecimento, documentação, reconhecimento ou proteção. Mas também, 

por alteração das tendências económicas e questões ambientais difíceis, ou ainda, devido 

à sua dimensão e complexidade. Contudo, as autoridades públicas devem compreender e 

valorizar o potencial do património industrial e técnico, pois este pode tornar-se num ele-

mento-chave para o desenvolvimento sustentável do território e da vida socioeconómica 

das comunidades.

Desta forma, o património industrial é considerado como parte do património cultural e, 

neste sentido, urge promover a preservação de registos documentais, arquivos empresa-

riais, plantas de edifícios, assim como exemplares de produtos industriais e estruturas físicas. 

Nesta sequência, os museus industriais e técnicos, assim como os sítios industriais preser-

vados, constituem meios importantes de proteção e interpretação do património industrial 

e técnico. O interesse e a dedicação do público pelo património industrial e a apreciação do 

seu valor constituem os meios mais seguros para a sua preservação e salvaguarda para as 

gerações futuras.

//

Vista aérea da Fábrica Móveis Olaio
1960

Fotografia cedida por Maria Rosário Olaio
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CASA OLAIOCronologia Casa Olaio

1886 – José Olaio abre uma loja de vendas 

de móveis na Rua da Atalaia, em Lisboa.

1918 – José Olaio, em sociedade com o 

seu filho Tomáz José Olaio, formam a firma 

José Olaio & Cª (Filho).

Abertura de oficinas de marcenaria no 

Bairro Alto, Lisboa.

1920 – Leal da Câmara desenha móveis 

para a Casa Olaio.

1927 – José Olaio transfere a sua quota 

na sociedade para o filho Antero Augusto 

Olaio.

1928 – Morte de José Olaio.

Década de 30 – Colaboração nos corte-

jos de Lisboa, organizados por Leitão de 

Barros. Empréstimo de móveis para filmes 

portugueses. 

Participação da Casa Olaio na Exposição 

do Estoril em 1932 e em Oeiras em 1936.

1934-1963 – A firma José Olaio & Cª (Filho) 

arremata uma oficina de marcenaria na 

Cadeia Penitenciária de Lisboa.

1934-1987 – Fornecimento de mobiliário 

para a encomenda pública: pousadas, hos-

pitais, escolas, universidades, ministérios, 

repartições públicas, Parlamento, e tam-

bém para a Fundação Calouste Gulben-

kian, entre outros.

1935-1936 – Mobiliário em tubo metálico 

cromado para a Emissora Nacional e Cida-

dela de Cascais.

1937 – Mobiliário para a Sala do Governo 

da Assembleia Nacional, desenhado por 

Raul Lino.

1937-1939 – Construção e inauguração da 

fábrica Olaio em Loures, São João da Talha 

Projeto de engenharia do Pedro Cavalleri 

Rodrigues Martinho.

Década de 40 – Fabrico de mobiliário de 

escritório, em madeira de carvalho ao es-

tilo americano, mobiliário rústico e outros 

móveis por encomenda. Também Thomaz 

de Mello desenhou uma linha de mobiliário 

infantil para a Olaio, produzida na oficina 

da Penitenciaria de Lisboa. O decorador 

da Casa Olaio, nesta época, é Óscar Pinto 

Lobo. 

1950 – José Pedro Olaio (filho de Antero 

Olaio) começa a trabalhar na fábrica com o 

tio, Tomaz Olaio.

Início das visitas a fábricas e alguns con-

gressos de marcenaria na Europa: Alema-

nha, Holanda, Suíça, Suécia e Dinamarca. 

Nestas viagens, Tomaz Olaio era sempre 

acompanhado pelos mestres da fábrica e 

o sobrinho.

1950 e 1951 – Prémio Ibérico de Marcena-

ria, Madrid – Fernando Moreira e António 

Pedro Oliveira, jovens aprendizes da Casa 

Olaio ganham o primeiro lugar deste pré-

mio.

1951 – Participação na Feira das Indústrias 

Portuguesas.

1951-1973 – Tomáz Olaio convida José Es-

pinho para colaborar como decorador e 

projetista dos Móveis Olaio.

1952-1987 – Mobiliário para hotéis, teatros, 

restaurantes e cafés: Grande Hotel da Fi-

gueira da Foz, Hotel Ritz, Hotel Tivoli, Hotel 

Excelsior, Hotel Estoril-Sol, Hotel Flamingo, 

entre outros; Teatro Monumental, Teatro 

Micaelense, Teatro Eden, Teatro Politeana, 

Teatro Capitólio; Café Monumental, Café 

Império, Cervejaria Solmar, Pastelaria Me-

xicana, Restaurante Polícia, entre outros.

1956-1959 – Processo de aquisição na 

Alemanha de uma máquina plana de corte 

de folha à Empresa RFR; o engenheiro ale-

mão Herbert Brehm entra para a Fábrica 

Olaio para acompanhar o funcionamento 

desta máquina.

1958-1960 – Casa Olaio celebra contratos 

de licença exclusiva para produção e co-

mercialização em Portugal com a empresa 

sueca LUNDIA: as estantes de arrumação 

Lundia e Lizzy; e com a empresa dinamar-

quesa LIFA: o sofá cama Lico.

1960 – Tomáz Olaio vende a sua quota a 

Antero Olaio e deixa a Casa Olaio.

1961 – Herbert Brehm é nomeado diretor 

industrial da Fábrica Olaio.

Formação do gabinete técnico, moderniza-

ção das máquinas e do edifício, alteração 

da estrutura organizacional do trabalho.

Fábrica de móveis planos, fábrica de cadei-

ras, fábrica de estofos. Início da produção 

de móveis em grandes séries – modelos de 

mobiliário: Prefa, Pratic, Export, também as 

estantes Lundia e os móveis da Interlübke.

1963-1964 – Encomenda pública de mo-

biliário para a Base Aérea Nº 11 – BA11 de 

Beja, a partir de orientações e desenhos 

alemães.

Todos os móveis de estilo continuam a ser 

produzidos artesanalmente na fábrica Val-

bom, em Gondomar, e as encomendas per-

sonalizadas, pois também termina a oficina 

de marcenaria na Penitenciária de Lisboa.

1966 – Comemorações dos 80 anos da 

Casa Olaio.

1967-1968 – Ampliação da fábrica: cons-
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trução de novo edifício para armazéns de 

produtos acabados e montagem de mó-

veis.

Na década de 60 a Olaio participou em to-

dos os certames da FIL em Lisboa.

1969 – Licença alemã para produzir e co-

mercializar mobiliário Interlübke, em Portu-

gal.

Anos 70 – Marcados pelo gestor Mário 

Sousa Borges.

Novas lojas da Olaio em Lisboa, Almada, 

Torres Vedras, Porto, Coimbra, Aveiro, Vi-

seu, Algarve e Madeira. Agora com vende-

dores/decoradores formados na Fundação 

Ricardo Espírito Santo.

Novo logótipo para as lojas, desenhado por 

Mariana Santana Godinho.

Catálogos de mobiliário, desenhados por 

Mariana Godinho e João Chichorro.

Linha 121 para quarto, dos móveis lacados 

Interlübke.

1972 – A Firma José Olaio & Cª (Filho) alte-

ra a designação comercial para Olaio – In-

dústria de Móveis, SARL

Herbert Brehm, diretor industrial da Fábri-

ca Olaio, deixa de trabalhar na empresa.

1973 – Morte de José Espinho.

1974-1976 – Influência da nova ordem po-

lítica nos ordenados e regalias sociais dos 

trabalhadores, bem como nos aumentos 

dos preços de mercado.

1977 – Participação dos responsáveis 

técnicos na reunião da Comissão de Traba-

lhadores e as atas apresentadas em livro.

1978 – Carlos Lopes projeta novos modelos 

de mobiliário: Tejo, Charles, Stúdio.

A partir de 1978 voltam a participar na Fei-

ra de Colónia, com o apoio do Fundo de Fo-

mento de exportação.

No final dos anos 70, a Olaio produz a ca-

deira Congo para o IKEA.

Anos 80 – Novas linhas de mobiliário, pro-

jetadas por João Tavares Chichorro: Ásia, 

Oásis, Florida, Onix, Lotus, Algarve, Festa, 

Plenus, Dellos e mobiliário para hotelaria.

1983 – João Olaio, filho de José Pedro 

Olaio, entra para empresa como diretor 

Departamento de Madeiras.

1985 – Participação da Casa Olaio na Feira 

de Colónia.

1987 – Antero Olaio vende a Firma Olaio – 

Indústria de Móveis, SARL a Mota Marques. 

1998 – Falência da Olaio – Indústria de Mó-

veis, SA, publicada em Diário da República.

2004 – José Pedro Olaio e o filho João 

Olaio instalam uma pequena fábrica em 

Torres Vedras. 

2015 – A estrutura arquitetónica da Fábri-

ca Móveis Olaio ainda continua, agora com 

novas empresas a ocupar o seu espaço.

Também em 2015 acontecerá o relança-

mento da marca Olaio.
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António José Sotero de Almeida Frazão 

Armando Rodrigues Ribeiro

Arnaldo de Assunção Moreira

Carlos Júlio Rodrigues Lopes

Fernando Figueiredo Gomes

Fernando Manuel Gomes Carreira

Fernando Gomes Moreira

Helson Fernandes Roquete

João Pedro Jansen Olaio

José Alfredo Rita Antunes

José Francisco da Cruz Rita

José Maria Nunes Graça

José Pedro Cambournac Olaio

José Pereira Lopes

Laura Sousa Rodrigues Castro Ferreira

Luciana de Carvalho Peixoto de Sousa Barros

Maria Celeste Olaio

Maria Fernanda Gonçalves Marvanejo Silva Pinto

Mariana Santana Godinho

Nelson Fernandes de Campos António

Raúl Gonçalves Cardoso

Vítor Emanuel de Oliveira Alves

Vitória da Conceição Passos Pedro Martins

Vladimiro Nunes Nascimento

Na recolha de testemunhos, temos um conjunto de 24 pessoas, de que resulta uma 

amostra do universo da maioria das profissões na Fábrica Olaio.

Estamos convictos da extrema importância desta recolha de testemunhos neste 

momento, para preservar a memória do trabalho nesta fábrica de Loures.

//
Almoço comemorativo dos 80 anos da Casa Olaio
1966
Fotografia cedida por Vitória Martins

CASA OLAIO
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“Um desafio ao seu espaço.
Preencha-o.”
Catálogo da Linha Espaço de João Chichorro, 

Anos 80

A diversidade da produção, ao longo da existência da Fábrica de Móveis Olaio, traduz-se 

no lançamento de diversos modelos, tanto para espaços domésticos, como de trabalho 

ou públicos. Acima de tudo, procurou-se a funcionalidade do móvel, quer este tivesse um 

estilo clássico ou linhas mais depuradas, como se pode ver através da seleção dos móveis 

em exposição.

Funcionalidade que também era pensada e definida pelas madeiras utilizadas para cada 

um dos móveis, desde as mais tradicionais de carvalho, castanho, pinho ou faia, até às 

mais exóticas de sucupira, sicómoro, freijó (ou undianuno), teca, tiama, izombé, cosipo, 

tola, entre outras. Variedade de modelos e de madeiras, design e funcionalidade, que em 

conjunto transmitem o bom gosto, a qualidade e o prestígio Olaio.

 //

 1 Cadeira Emissora Nacional, 1935
 2 Cadeira Hospital S. José, 1930-1940
 3 Banco Hospital Santa Maria, 1953
 4 Cadeira Milão, 1956
 5 Cadeira do quarto Brasil, 1959
 6 Cadeira Caravela, 1960
 7 Fauteuil Hotel Flórida, 1961
 8 Cadeira Hotel Estoril-Sol, 1965
 9 Cadeira Noruega, 1978
 10 Cadeira Interlübke, 1979
 11 Cadeira Festa, 1981

6

1 2 3 4 5

7 8 9 10 11
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Móveis Olaio, uma fábrica para a sua produção.

Trata-se do edifício da antiga fábrica dos móveis Olaio, projetado em 1937. A opção da 

localização do edifício fabril dos Móveis Olaio no lote industrial foi a de situar as grandes 

naves industriais no limite do terreno, que confinava com esta importante via de circu-

lação. Todas as construções novas, decorrentes do desenvolvimento da produção fabril, 

localizaram-se no tardoz deste grande cartão-de-visita dos móveis Olaio.

Decorrente da modernização da produção e da ampliação das suas secções de fabrico, 

a deslocalização das anteriores oficinas Olaio, do Bairro Alto para “as portas de Lisboa”, 

integra-se na modernização da indústria e da sua expansão para outras áreas industriais 

de Lisboa, projetadas no Plano Diretor de 1948, ou para os concelhos vizinhos, tendo-se 

verificado situações similares em relação a outras unidades fabris coevas. Da autoria do 

engenheiro Pedro Cavalleri Rodrigues Martinho, as naves industriais organizaram racio-

nalmente as diversas secções fabris, que se desenvolveram em torno de um pátio e de 

uma entrada que dignifica o conjunto edificado, sobre a qual se localizaram as áreas do 

refeitório e da cozinha do pessoal. Esta grande entrada, com cerca de vinte metros de 

largura, marcada pelos volumes redondos, confere um cunho de modernidade ao edifí-

cio, facilitando, simultaneamente, a circulação do transporte das matérias-primas para 

o fabrico dos móveis Olaio, atividade que se verificou até ao ano de 1998, data do encer-

ramento da empresa.

Deolinda Folgado

DGPC/Instituto de História Contemporânea e Instituto de História da Arte. FCSH-UNL

Ainda hoje, um oblongo edifício, marcado por
uma fenestração que acentua a horizontalidade 
da construção, se impõe à via pública,
na estrada nacional 10, entre Sacavém, mais
propriamente a Bobadela, e São João da Talha,
no concelho de Loures.

//
Construção da Fábrica Móveis Olaio
1938
Coleção Estúdio Horácio Novais I Fundação Calouste Gulbenkian – Biblioteca de Arte
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A facilidade de, nessa altura, ser possível dispor de pessoal muito jovem, aberto e moti-

vado, facilitou a implementação de diferentes sistemas de organização. Entusiasmo, de-

dicação, voluntarismo e uma grande incentivação da maioria das pessoas possibilitaram 

a concretização das mudanças que visavam transformar a fábrica, de cariz artesanal, 

numa unidade industrial.

Quero expressar aqui um agradecimento muito especial a todas as pessoas que faziam 

parte do “nosso” Gabinete Técnico dos anos 1960, muito especialmente ao Fernando Mo-

reira pelo seu empenho, amizade e competência; à Laura e à Luciana; ao Fernando Veiga 

e ao Ilídio Pereira, ambos infelizmente já não estão entre nós; ao Fernando Gomes e ao 

Frazão (o pensador); ao Arnaldo Moreira, mas também aos chefes de secção; com des-

taque especial ao Alexandre Moreira, pelo seu voluntarismo e dinamismo na solução das 

nossas aventuras comuns de inventar processos e a química; ao Gastão Machado e ao 

Álvaro André, infelizmente também já falecidos. Eles todos, e muitos outros, foram a pla-

taforma, a raiz do desenvolvimento dos anos 1960, em continuação da obra iniciada pelo 

senhor Tomaz Olaio nos anos 1950. Esse trabalho, desenvolvido pela empresa nas duas 

décadas, em conjunto com os investimentos realizados e as infraestruturas criadas nessa 

altura, permitiram colocar a empresa numa posição dianteira em Portugal.

Herbert Brehm

Engenharia para a Tecnologia da Indústria de Madeira

Olaio – Fábrica de Sacavém

As exigências da Olaio Comercial à fabricação 
mudaram e as estruturas artesanais não
ofereciam as respostas adequadas em todos
os setores. E assim surgiu o Gabinete Técnico, 
onde eram representados todos os setores da 
fábrica, o que possibilitou alterar as estruturas 
de raiz, com toda a transparência e no consenso 
possível.

//
Visita do Presidente da República, Almirante Américo Tomaz, à Fábrica 
Móveis Olaio
1966
Fotografia cedida por Herbert Brehm
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Mestre Leal da Câmara (1876-1948), para além 
das várias atividades a que se entregou durante 
a sua vida, essencialmente de caricaturista,
pintor, jornalista e professor, possuiu uma outra 
que nos escapa frequentemente: a de decorador 
exímio e sensível.

O projeto de investigação “Móveis Modernos. A atividade 
da Comissão para a Aquisição de Mobiliário no âmbito
da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. 
1940-1980”, permitiu reconhecer uma parte significativa 
da encomenda de mobiliário, promovida por iniciativa do 
Estado, para equipar edifícios públicos.

Uma das vertentes da informação recolhida prende-se com o retrato do tecido industrial 

português do setor nessa época: a identificação e caracterização das empresas produ-

toras e comercializadoras, a sua capacidade para responder às exigências da procura.

Neste panorama, a fábrica Olaio detinha uma posição de inegável destaque em relação 

aos seus concorrentes. Em resultado da mão-de-obra e dos meios técnicos de que dispu-

nha, oferecia garantias em todo o espectro do processo, da qualidade dos materiais usa-

dos à construção e ao acabamento, cumprindo prazos e quantidades de fornecimento, 

em notável diversidade de registos – móveis historicistas, rústicos ou internacionalistas; 

móveis-tipo fabricados em série e modelos especiais. Os agentes do Estado reconheciam 

essa capacidade e as encomendas refletiam-na num leque vasto de programas funcio-

nais e em todos os níveis da representatividade que aí era requerida.

João Paulo Martins

Centro de Investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design (FA-UL)

Sofia Diniz

Instituto de História Contemporânea (FCSH-UNL)

Leal da Câmara, designer e decorador A encomenda pública
e os móveis Olaio

Para além dos elementos decorativos infraestruturais (frisos, ovais, biombos fixos, divi-

sórias, estantes incrustadas nas paredes, etc.), Leal cria, igualmente, originais peças de 

mobiliário ‘de características linhas portuguesas’, que atraíam ao seu ateliê lisboeta, não 

só muitos curiosos da especialidade, como também diversos compradores e fabricantes 

interessados, chegando mesmo a firmar contrato para o efeito com a Casa Olaio, em 5 

de abril de 1920.

Élvio Melim de Sousa e Eunice Andrade

Casa-Museu Leal da Câmara

//
CADEIRÃO DE BRAÇOS
1920-1930
Casa Olaio / José Olaio & C.ª (Filho)
Tomás Leal da Câmara
Cedência de Câmara Municipal
de Sintra / Casa-Museu Leal da Câmara

//
BIOMBO

1934-1937
José Olaio & C.ª (Filho)

Raul Lino 
Cedência de Museu da Assembleia

da República
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José Espinho, o percurso e a visão
nos móveis Olaio

O seu trabalho já se pautava por ser atual, moderno, independentemente do que fazia. 

Colaborava com artistas, arquitetos e decoradores da época que tinham na sua obra uma 

linguagem contemporânea. Por isso, aquando da sua entrada na Olaio, procurou com-

preender a fábrica no seu todo. No início, mantendo a produção existente, mas introduzin-

do, gradualmente e em paralelo, mobiliário de cariz moderno, semelhante ao que se fazia 

no estrangeiro e que pudesse ser utilizado nas obras que se iam erguendo em Portugal.

O seu mobiliário era concebido para que pudesse ser praticamente todo feito à máquina, 

para responder à produção em série que a Olaio ambicionava. Contudo, nunca esqueceu 

a obra única. Para José Espinho foi essencial a compreensão do trabalho conjunto do 

artífice e do operário, bem como das novíssimas exigências da procura.

Graça Pedroso

Professora da Escola Superior de Artes Decorativas da Fundação Ricardo Espírito Santo 

Silva

Quando José Espinho chegou à Olaio,
compreendeu e inovou. Face a uma produção 
fortemente enraizada num mobiliário de vertente 
tradicionalista, por vezes popular, neo-histórico 
e de reprodução de réplicas de estilos anteriores, 
Espinho sentiu que era preciso inovar.

//
Desenho da coleção dos 590 desenhos em depósito no Museu de Cerâmica de Sacavém
Colecção Móveis Olaio (1947-1970)
Depósito de Rui Rocha
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Olaio, design e hotelaria em Portugal

No caso português, a hotelaria constituiu um campo de profissionalização fundamental 

para o desenvolvimento das diversas disciplinas do design, iniciado na década de 60. 

A metodologia do design foi ensaiada e colocada em prática, em empresas que integra-

ram a produção mecanizada e em série, destacando-se por isso no panorama nacional. 

No âmbito da hotelaria, mas também nos interiores domésticos e de instituições públicas, 

a Olaio desempenhou um papel de extrema importância. Neste sentido, a empresa foi 

responsável pelo equipamento de diversas unidades hoteleiras que foram proliferando 

gradualmente por todo o país, contribuindo fortemente para a massificação do turismo 

verificado nos anos 60 e 70 em Portugal.

Ana Sofia Araújo

Centro de Investigação e de Estudos em Belas-Artes (FBA-UL)

Os projetos hoteleiros convocam, naturalmente, 
todos os ramos associados à disciplina do design 
– desde o design de interiores até ao gráfico,
passando pelo design de produto e industrial. 

//
Quarto do Hotel Tivoli Lisboa

1957 – 1961
Coleção Estúdio Horácio Novais I Fundação Calouste Gulbenkian-Biblioteca de Arte
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Nela, se aliaram a sofisticação técnica, conhecimento e escala com uma visão empreen-

dedora que lhe garantiu uma presença transversal na sociedade portuguesa, ao longo de 

décadas. Destacam-se as autorias que a empresa promoveu, em particular com o deco-

rador José Espinho, analisando-se a evolução metodológica que esta figura de proa do 

design português atravessou: da apropriação, pela adequação até chegar à conceção.

Nuno Caniça

Designer

Os desenhos são na generalidade feitos a lápis de grafite sobre papel, 

cujas dimensões nunca ultrapassam o A4. Risca-se sobre qualquer tipo 

de papel, branco ou casca de ovo, ou mais amarelado, que o tempo tra-

tou de amarelecer ainda mais, sendo verificável um único caso de papel 

vegetal. Alguns desenhos são a esferográfica azul (certamente novidade 

na época) e será de mencionar o virtuosismo empregue na representação 

tanto de madeiras diferentes, como dos veios e textura da madeira. O 

uso da grafite é pleno em toda a sua gradação, retirando do lápis, desde 

o negro até às mais suaves gradações de cinzento, diversificando os va-

lores das sombras, próprias e projetadas. Poucos são os desenhos com 

recorrência à cor. Por vezes, um ou outro apontamento de lápis de cor, 

mas sempre isolado e usado mais em função de lápis gerador de risco e 

poucas vezes em mancha de cor.

A. Jorge Caseirão

Professor Auxiliar na Faculdade de Arquitetura, da disciplina do Desenho

Dos desenhos da fábrica de móveis Olaio:
Cinco envelopes

A coleção de desenhos da fábrica de Móveis 
Olaio, em acervo do Museu de Cerâmica de
Sacavém, conta com cerca de 590 exemplares, 
datados entre 1947 e 1970, e chegaram ao museu 
dentro de cinco grandes envelopes, organizados 
por temas do seguinte modo: bancos, fauteuils, 
cadeiras; mesas, cadeiras, consolas; móveis bar, 
roupeiros, armários; maples, sofás; quartos;
escritórios.

A Exceção na Regra.
Sobre a produção dos móveis Olaio

Este texto regista o olhar de um designer sobre
este capítulo virtuoso da história do mobiliário
português, das condições que o suportaram e das 
suas concretizações mais extraordinárias:
a marcenaria que nasceu no Bairro Alto e que
alcançou o estatuto de potência industrial com a 
moderna unidade de Sacavém.

//
Desenhos da coleção dos 590 desenhos em 
depósito no Museu de Cerâmica de Sacavém
Colecção Móveis Olaio (1947-1970)
Depósito de Rui Rocha

//
Feira de Colónia, 1985
Linha Plenus de João Chichorro
Fotografia cedida por José Pedro Olaio
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www.cm-loures.pt
facebook.com/MunicipiodeLoures

MUSEU DE CERÂMICA DE SACAVÉM
Praça Manuel Joaquim Afonso, nº 1
Urbanização Real Forte
2685-145 Sacavém
Telef.: 211 151 082/211 151 083
Faxe: 211 151 702
Email: dc@cm-loures.pt
Terça a domingo
das 10h às 13h e das 14h às 18h
Encerra segundas e feriados

Centro de Documentação
Manuel Joaquim Afonso
Segunda a sexta
das 10h às 12h30 e das 14h às 17h

Ingresso
Bilhete Normal: 1,5 €
Estudantes, Cartão Jovem e sócios
do movimento associativo: 0,75 €
Grátis para crianças até aos 12 anos
e para séniores com mais de 65 anos
e ao domingo para o público em geral
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