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A Brandão, Gomes & Ca., usou o desenho 
da lata de conserva como uma poderosa ferra-
menta de marketing para a internacionalização 
dos seus produtos. Aliada à divisa “Melhorando 
Sempre” a publicidade foi essencial para o rápido 
crescimento da indústria espinhense. A fábrica 
dispunha de tipografia e litografia e de artistas 
com formação, que elaboravam luxuosos catá-
logos e preçários, álbuns de fotografias, postais, 
calendários, embalagens requintadas, e cartazes 
ilustrados, alguns dos quais construídos a partir 
de obras importantes da história da arte, como 
por exemplo “Children Eating A Pie” do pintor 
espanhol Bartolomé Esteban Murillo. Nesse sen-
tido, as folhas estampadas com desenhos de 
cores vivas, de uma agradável suavidade, eram 
de uma perfeição artística tal, fundindo de for-
ma singular a arte à lata. E sempre com enorme 
bom gosto! A distinção da lata de sardinha está 
bem referenciada num artigo transcrito pelo jor-
nal Gazeta de Espinho, de 16 de dezembro de 
1913, do qual a seguir damos conta: “As cai-
xinhas de alumínio belamente estampado são 
fechadas pelos mais adiantados processos me-
cânicos, sem a intervenção de solda de qual-
quer espécie. Envolve-as uma segunda caixa 

de cartão, delicadamente ornamentada e com 
dizeres a cores e relevo, cobertas por um invó-
lucro de papel transparente, apertado por uma 
fita de seda. Para não se deteriorar tão distinto 
invólucro, as caixas são, por último, encerradas 
numa cartonagem. Pode afirmar-se afoitamente 
que em parte alguma do mundo se apresentam 
conservas com a distinção com que os srs. Bran-
dão, Gomes & C.ª acondicionam as sardinhas de 
Espinho que podem ser oferecidas não só como 
apetitoso manjar, mas como delicado brinde.” A 
construção deste verdadeiro império da conser-
va, só foi possível com a abertura de três novas 
unidades fabris: Matosinhos (1903), S. Jacinto 
(1910) e Setúbal (1911), garantindo um maior 
acesso à matéria-prima e, também, um eficaz 
escoamento da produção. A publicidade conti-
da nos produtos Brandão, Gomes espalhou-se 
por vários continentes, com particular destaque 
para o Brasil e antigas colónias portuguesas em 
África, mas também pela Europa, com recurso à 
abertura de representações em Londres, Marse-
lha, Nice, Sevilha, Córdoba, Málaga e Porto Mau-
rizio/Imperia (Itália). As transações financeiras 
eram realizadas em Paris, Londres e Hamburgo.

Cartaz Publicitário, Brandão, Gomes & C.ª. 
Bolhão, Porto. Papel, 33 x 44 cm
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Há muito com uma produção especiali-
zada para fazer face às exigências do mercado 
nacional e, sobretudo, internacional, a unidade 
fabril lançou, em plena Primeira Grande Guer-
ra, refeições de campanha para o exército por-
tuguês, que incluíam o bacalhau guisado com 
batatas ou grão, o chispe com feijão branco, o 
carneiro guisado com batatas, a carne de vaca 
ou a vitela à jardineira, aconselhando a publi-
cidade que seria preferível servirem-se aqueci-
das “emergindo a lata em água a ferver durante 
trinta minutos, ou então em fogo vivo, deven-
do neste caso ser a lata aberta previamente.” A 
intensa laboração diária era acompanhada pela 
não menos intensa circulação de comboios que 
escoavam toda a produção para diversas cida-
des e portos de mar. As duas primeiras épocas 
do século XX mostraram toda a pujança de uma 
indústria que teve no caminho-de-ferro um po-
deroso aliado. Mas, como vem sucedendo ao lon-
go da história da humanidade, a momentos de 
grande crescimento sucedem-se picos de inevi-
tável crise. Como vamos ter a oportunidade de 
demonstrar a seguir, a partir de 1923 a Brandão, 
Gomes & C.ª, nunca mais conseguiu inverter a 
tendência negativa. 
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