SLM faz
75 anos,
com nervos
de aço e
uma vontade
de ferro
Segurança, qualidade e rentabilidade são
os três pilares em que assenta a Sociedade
Lisbonense de Metalização (SLM) e que a
têm mantido firme, como os metais que são
a sua “matéria-prima”, ao longo dos 75 anos
que agora completa. 75 anos de história que
permitem olhar para o passado com orgulho
e para o futuro com confiança.

F

um complexo industrial, que contava já, além da maquinaria fixa
e móvel, com um espaço para alojamento de trabalhadores – o
chamado “Campónio”.
Se até ao início dos anos 1950, o trabalho era desenvolvido
essencialmente nas instalações do Catujal, a partir daí, com a
Sorefame, grande parte da atividade era desenvolvida em obra,
na construção de barragens. Da decapagem, metalização de
equipamentos, a empresa evoluiu para a pintura e tratamento
de condutas e comportas e uma maior especialização em obras
hídricas e não mais parou de crescer e alargar o seu portefólio
de serviços.
Com a expansão da empresa e o trabalho em obra, os trabalhadores eram angariados nos locais onde a obra decorria,

undada a 12 de março de 1946, pelos irmãos Narci-

recebendo formação dada pelos operários e encarregados da

so e João Nunes de Almeida, Ruy Seruya e António

SLM, acabando muitos deles por vir trabalhar para Lisboa a con-

Cardoso Pinto, a SLM nasceu da vontade de trazer

vite da empresa, que lhes dava alojamento até se instalarem.

para Lisboa um negócio que dava frutos no Porto. Narciso, Ruy

Sempre existiu muita preocupação com as condições de

e António queriam montar na capital uma empresa como a que

vida e de trabalho do pessoal e na altura era assim que se iam

João Nunes de Almeida, irmão de Narciso, geria com sucesso

recrutando trabalhadores, em todo o país, nas obras em que a

no Porto. Constatando que lhes faltava o conhecimento técnico

empresa estava envolvida, sobretudo nas centrais hídricas. Da-

para iniciar o negócio, os três convenceram João a juntar-se à

va-se formação e propunha-se a vinda para Lisboa. Muita gente

sociedade e a dividir-se entre Porto e Lisboa. Desafio aceite, a

veio e foi assim que conseguimos mão de obra, que se tornou

SLM começa a laborar em 1946, em Camarate, Sacavém, tendo

especializada.

como principal atividade a decapagem e metalização a quente.

A Ponte 25 de Abril em parceria com a Sorefame, foi um

O contexto era o do pós-Segunda Guerra Mundial, a econo-

dos maiores desafios para a SLM, quer durante a sua construção

mia estava a crescer, havia novas obras públicas a serem lança-

inicial, entre 1962 e 1966, quer mais tarde, em 1995, em consórcio

das e a SLM afirmou-se no mercado e ganhou dimensão. João

com TD, KocH, AB nas obras de reforço, alargamento do tabuleiro

Nunes de Almeida acabaria por juntar-se a tempo inteiro aos

e inclusão da via-férrea na ponte e seus acessos.

três sócios - Narciso Nunes de Almeida, Ruy Seruya e António

Depois da aventura da Ponte 25 de Abril, seguiu-se outra

Cardoso Pinto - em Lisboa e o primeiro grande impulso da em-

grande obra, em parceria com uma empresa alemã, que foi a

presa dá-se com o estabelecimento de uma forte e duradoura

construção da Refinaria do Porto, entre 1967 e 1969. Ao setor

relação comercial com a Sorefame, empresa com a qual a SLM

hídrico acrescentou-se o setor industrial, com uma aquisição

trabalhou em importantes obras de construção de barragens,

de know-how inestimável não só técnico como comercial e de

o que implicou aquisição de equipamento móvel e uma aposta

gestão de obra.

forte na formação de trabalhadores.

A indústria naval, entre o fim dos anos 1960 e o fim dos anos

Expropriadas as instalações originais da empresa para a

1980, seria outro dos desafios agarrados pela SLM, que investiu

construção da A1, a SLM mudou-se para a Quinta do Papagaio,

em novos equipamentos e se tornou uma das empresas a laborar

no Catujal, também em Camarate, Sacavém, onde se mantém até

nos estaleiros da Lisnave, com cerca de 150 trabalhadores em

hoje e que comprou com o dinheiro da expropriação. Aí montou

permanência.

Ainda nos anos 1970, a SLM aventurou-se com a Mobil e a
Sorefame na construção de plataformas offshore, mas a revolu-

CRONOLOGIA DAS GRANDES OBRAS

ção do 25 de Abril de 1974 assustou os americanos e a aventura

ANOS 1950 | CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS EM TODO O PAÍS

durou pouco. O período revolucionário e pós-revolucionário foi

1962-66 | CONSTRUÇÃO DA PONTE 25 DE ABRIL, À ÉPOCA PONTE

complicado para os negócios, mas a empresa aguentou-se firme, sem grandes sobressaltos, assegurando a paz social com os

SALAZAR

1967-69 | CONSTRUÇÃO DA REFINARIA DO PORTO

trabalhadores, pautando-se pela transparência e honestidade

ANOS 1970 | CONSTRUÇÃO DA REFINARIA DE SINES

com os clientes e fornecedores e seguindo uma das suas regras

1973 | TERMINAL DA ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE SINES

de ouro: pensar sempre duas vezes e não dar passos maiores do

1974 | CONSTRUÇÃO DE PLATAFORMA OFF-SHORE PARA A MOBIL

que a perna, porque quem tudo quer, tudo perde.

1975-76 | CONSTRUÇÃO DE CENTRAIS NUCLEARES NO BRASIL

Os anos 1970 e 1980 foram anos de internacionalização, com
a SLM a romper fronteiras, com trabalhos no Brasil (na perspetiva
das centrais nucleares entre 1975 e 1976), em Espanha, na Arábia
Saudita, no Bahrein, na República dos Camarões, em Angola, na
Islândia e Malásia.
Cá, mas para a Dinamarca, trabalhou com a empresa italiana
SMF, na construção das estruturas de ferro da Great Belt Bridge,
um marco para a SLM, que implicou a montagem de um enorme
estaleiro e vários hangares em Sines.
Apostando numa estratégia sustentada de investimento, ex-

ANOS 1970 A 1990 | CONSTRUÇÃO NAVAL NA LISNAVE
ANOS 1980 | CENTRAL TERMOELÉTRICA DE SINES
1988-95 | CENTRAL TERMOELÉTRICA DO PÊGO
1995 | P ONTE 25 DE ABRIL - REFORÇO, ALARGAMENTO DO
TABULEIRO E INCLUSÃO DA VIA-FÉRREA NA PONTE E SEUS
ACESSOS

2004 | R EABILITAÇÃO E RESTAURO DA PRAÇA DE TOUROS DO
CAMPO PEQUENO

2008 | CBE - REABILITAÇÃO DE TORRES VODAFONE
2010 | SOMINCOR - CÉLULAS DA LAVARIA DO ZINCO

pansão e diversificação, a SLM teve ainda como grandes marcos

2017 | IP - PONTES FERROVIÁRIAS, LINHA DO MINHO FASE I

do seu percurso a construção da Refinaria de Sines, nos anos

2020 | ABB - REABILITAÇÃO DA FRENTE RIBEIRINHA DA PÓVOA

1970, onde cerca de 80 por cento do trabalho de Tratamento An-

DO VARZIM

ticorrosivo foi da sua responsabilidade, assim como nas obras do
terminal da Administração do Porto de Sines (1978), da Central

cleares, as centrais hidroelétricas, a indústria química e do papel,

Termoelétrica de Sines (anos 1980) e da Central Termoelétrica

a indústria cimenteira, a indústria extrativa, os túneis ferroviários,

do Pêgo (1988-95), instalações onde continua presente até hoje,

a pontes rodoviárias e ferroviárias, as obras de urbanização, as

tendo a seu cargo a manutenção dos equipamentos.

estações de tratamento, a reabilitação e recuperação de edifícios

SLM, com nervos de aço e uma
vontade de ferro. A sua história
é um passado com orgulho e um
futuro com confiança.

e monumentos, as estruturas de betão e demolições e as instalações elétricas de baixa tensão, a SLM sabe que o futuro traz
desafios e está preparada para os enfrentar, acompanhando o
desenvolvimento tecnológico e apostando na formação.
A Comissão Executiva atual está empenhada em dobrar os
75 anos da SLM e concorda que o futuro depende do investimento no conhecimento e na formação técnica e profissional.

Em 1998, a empresa é reestruturada pelo Dr. João Baptista

Temos esta bagagem da história, da experiência/conhecimento,

da Silva, que adquire a alguns descendentes dos fundadores e

da qualidade e da honestidade e, ao olhar para a frente, o maior

a outro accionista, o Sr. Eng. José Antelo, diretor geral de então,

desafio é dar-lhe continuidade, adaptando-a aos novos tempos

as suas participações, efetuando uma unificação das quotas da

e aos novos ritmos de trabalho.

empresa, que passou a ser maioritariamente detida por si, com
os restantes sócios da família Seruya e Nunes de Almeida.

Nesta época da tão falada digitalização, é fundamental
passar o conhecimento das gerações anteriores, do tempo das

Com o escassear das grandes obras, a SLM não baixou os

grandes obras, para a geração atual, porque é esta que o vai

braços, antes optou por se adaptar ao contexto, reajustando a

passar para a frente, num tempo em que é tudo mais rápido e

estrutura e, mais uma vez, diversificando o portefólio. Foi assim

não há margem para falhar.

que alargou a sua intervenção às obras de reabilitação e restau-

Os guardiões desse passado, concordam e lembram os três

ro, tendo, entre muitas outras, estado na reabilitação e restauro

pilares nos quais assenta a companhia fundada há 75 anos, por

da Praça de Touros do Campo Pequeno, considerado por nós

Narciso e João Nunes de Almeida com os amigos Ruy Seruya e

um trabalho de relojoeiro, que correu muito bem e é uma obra

António Cardoso Pinto: segurança para os trabalhadores, quali-

que nos orgulha. Foram substituídos à volta de três mil tijolos e

dade para os clientes e rentabilidade para a empresa.

feitos cerca de 200 quilómetros de junta. O cliente ficou muito
satisfeito, assim como a Câmara Municipal de Lisboa.

Sem esses três pilares, os pés bem assentes na terra, a resiliência e uma relação com os trabalhadores, os clientes e os

Com uma experiência e história construídas ao longo de 75

fornecedores pautada pela transparência e pela honestidade,

anos no setor da metalização e tratamento de superfícies, na re-

não teríamos tido o percurso que tivemos nestes 75 anos, em

paração e reabilitação de infraestruturas, equipamentos urbanos,

que afirmámos a nossa presença no mercado e diversificámos

industriais, e conservação de património edificado, em áreas tão

a nossa intervenção em setores como o industrial, o naval, o

diversas como as refinarias e petroquímica, as instalações navais

hídrico ou o energético.

e off-shore, as instalações portuárias, as centrais térmicas e nu-

Venham mais 75!
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