
Foi em 1946 que Guy Fino e Manuel Celestino Peixeiro 
resolveram criar em Portalegre um atelier de tapetes em 
ponto de nó com base num ponto inventado pelo pai do 
segundo empresário, Manuel do Carmo Peixeiro, enquanto 
estudante têxtil em Roubaix. Depois de alguns anos de 
tentativas para se introduzirem num mercado até então 
dominado pelos grandes nomes de França e da Flandres, 
os visionários promotores desta iniciativa conseguem 
— através de uma altíssima qualidade de produção, uma 
atenção ao detalhe e aos acabamentos acima de qualquer 
suspeita e reconhecida pelos próprios concorrentes  
flamengos e gauleses — consolidar a Manufactura de 
Tapeçarias de Portalegre como um dos melhores (talvez  
o melhor) ateliers de tecelagem do mundo.

A merecida fama da Manufactura foi também alicerçada 
nos extraordinários trabalhos de pintores e designers, 
autores de cartões, que com ela, desde muito cedo, dese-
jaram colaborar. A história da pintura em Portugal nos 
séculos XX e XXI poderia ser contada através de um per-
curso pelas tapeçarias de Portalegre, tal a variedade e a 
qualidade dos nomes ali representados, de Vieira da Silva 
a Júlio Pomar, de Cargaleiro a Lima de Freitas, de Carlos 
Botelho a Maria Keil, entre muitos outros. Exemplo de um 
notável espírito de empreendedorismo local que nunca 
pactuou com soluções de menor qualidade, é, ainda hoje, 
símbolo de excelência lato sensum da nossa 
portugalidade.

Os CTT Correios de Portugal, proprietários de mais de 
uma dezena destas magníficas obras de arte, homenagea-
ram a Manufactura de Tapeçarias de Portalegre através 
de uma emissão de selos postais comemorativos e apro-
veitaram o ensejo para realizarem uma exposição das 
suas tapeçarias no dia 9 de Outubro de 2014, Dia Mundial 
do Correio. Deste modo, damos cumprimento à nossa 
obrigação de constituirmos uma das «memórias históricas 
do País», evocando personagens, histórias e patrimónios 
de maior relevo, que fazem parte do que há de mais pro-
fundo e genuíno na unidade e na cultura portuguesas.

Francisco de Lacerda
Presidente e CEO dos CTT Correios de Portugal

A Manufactura da 
Tapeçaria de Portalegre

Criada em 1946 por Guy Fino e Manuel Celestino Peixeiro, 
com o propósito da produção manual de tapetes de ponto 
de nó, a então chamada Tapetes de Portalegre rapida-
mente inicia a produção de tapeçarias murais decorativas 
utilizando um ponto concebido por Manuel do Carmo 
Peixeiro na década de 20 e nunca antes utilizado. 

A primeira tapeçaria, Diana, segundo cartão de João 
Tavares, sai dos teares de Portalegre em 1947. Desde 
esse momento até hoje nunca a produção de tapeçarias 
foi interrompida, tendo inclusivamente alterado o seu 
nome para Manufactura de Tapeçarias de Portalegre,  
e abandonando por completo a produção de tapetes de 
ponto de nó. Com um total de cerca de 3400 tapeçarias 
produzidas, baseadas em mais de 2500 cartões originais  
e perfazendo um total de aproximadamente 12 700 m2, a 
tapeçaria de Portalegre espalhou-se pelo mundo, podendo 
hoje ser encontrada em todos os continentes. Na verdade, 
são já mais de duzentos os pintores, portugueses e estran-
geiros, que trabalharam com a Manufactura de Portalegre.

No entanto, foram tempos difíceis os iniciais pois os 
«velhos do Restelo» não acreditavam que a tapeçaria 
portuguesa fosse possível — a tapeçaria tinha que ser 
francesa ou flamenga. O reconhecimento e a aceitação da 
tapeçaria de Portalegre só aconteceram em 1952, pela 
mão dos próprios tapeceiros franceses que se deslocaram 
a Portugal para a grande exposição A Tapeçaria Francesa, 
da Idade Média ao Presente. Guy Fino, aproveitando a 
ocasião, resolveu colocar em confronto as duas técnicas 
(a de Portalegre e a francesa), expondo simultaneamente 
no SNI duas grandes tapeçarias sob cartão de Guilherme 
Camarinha e, ousadia das ousadias, apresentando ao lado 
de cada tapeçaria o original que lhe tinha dado origem. 
Os técnicos franceses, convidados a visitar esta exposição, 
admiraram a técnica e a perfeição conseguidas com o 
ponto de Portalegre. Estavam lançadas as tapeçarias de 
Portalegre.

Mais tarde, Jean Lurçat, grande dinamizador da tapeçaria 
francesa, considerou as tecedeiras de Portalegre «as 
melhores tecedeiras do mundo», vindo a fazer tecer em 
Portalegre, até à sua morte, um grande número das suas 
tapeçarias. Este facto, conjuntamente com a obstinação 
de Guy Fino, em muito contribuiu para a internacionalização 
da tapeçaria de Portalegre.

Vera Fino
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