
Vacuum OIl Company (Mobil OIl) 

Fundada em 1966 em Nova York, para a produção de querosene. Teve uma fusão com a 
Standart OIl,. Em 1911 a Standart Oil foi destruída burocraticamente devido ao Sherman 
Antitrust Act, e a Vacuum fica novamente independente mudando de nome em 1931, 
ficando conhecida como Socony Mobil Oil Company. Em 1963 muda de nome para 
Mobilgas- Em Portugal- MobilGás, e mais tarde para Mobil (Mobil Oil Portuguesa).  

Nos anos 20 ficou conhecida por instalar os sinais nas estradas portuguesas. Colabora 
assídua com o Automóvel Clube de Portugal, Diário de Notícias e Conselho Superior de 
Viação- principalmente quando em 1928 se mudou a direção nas estradas da esquerda 
para a direita. A Vacuum instalou milhares de panos de lona nas estradas e enviou cartas a 
Padres e Curas para avisar os condutores e paroquianos.  

A Mobil Oil Portuguesa foi a primeira a realizar distribuição a granel em pipas de madeira, 
puxada por animais, conhecidas como galeras. Em 1924 começa em Portugal a distribuição 
por carros tanques.  

A Vacuum foi a primeira a instalar bombas de gasolina auto-medidoras (Auto-Gazo). Como 
também  uma rede de distribuição completa, de onde saíram os primeiros fornecimentos de 
aviões a jacto entre a Europa e EUA.  

Em 1935 esteve envolvida juntamente com a Shell  e a Atlantic (BP) na guerra de preços, 
que acabou com um preço fixo oficial escolhido por Antonio de Oliveira Salazar, Ministro 
das Finanças , que ficou pelo dobro do preço de mercado.  

Em 1956 a Mobil Oil Portuguesa, inaugura a sua instalação em Cabo Ruivo, para 
abastecimento de camiões de distribuição, armazenamento e  manutenção de todo o tipo de 
equipamento para fornecimento e distribuição de produtos refinados.  

Em 1963 comemora os 50 anos na cidade do Porto. Onde tinha um terminal de “Gás Mobil” 
no rio Douro.  

Foi a primeira a abrir “Áreas de Serviço” nas auto estradas, mais concretamente na 
Mealhada. Nos anos 80 foi pioneira no lançamento da Gasolina Sem Chumbo.  

Em 1960 inicia juntamente com a Shell a comercialização de gás doméstico e industrial, 
com o GNL (gás natural liquefeito) produzido na refinaria da Sacor, em Cabo Ruivo, que 
produzia desde 1958, a partir da operação “cracking catalítico”. Foi seguida pela BP em 
1964 e pela Esso em 1968.  

Em 2004 recebe uma certificação do Instituto Português de Qualidade. Em 2000 tinha sido 
comprada pela BP Portuguesa, depois de uma Joint venture de 4 anos. Da aquisição ficou 
de fora o negócio com a Marinha e de Aviação, que foram absorvidos pela Esso 
Portuguesa. A Mobil  tinha-se fundido com a Exxon meses antes, formando a ExxonMobil, 
tornando impossível a joint venture entre a Mobil e a BP.  

Em 2008 a Galp assinou um acordo de compra para os negócios da Esso em Portugal e 
Espanha, e com a Italiana AGIP para a aquisição da rede de postos de abastecimento, 
também na Península Ibérica.  
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Mattewh Ewing 

Americano, carpinteiro e inventor. Descobriu o óleo lubrificante enquanto testava métodos 
de destilação de Querosene. Foi só aproveitar o resíduo de extrair a querosene, e 
considerá-lo bom para lubrificar. O produto tornou-se popular entre as máquinas de vapor, e 
os motores de combustão interna. Mais tarde vendeu as suas acções a Bom H. Everest, 
saindo da empresa que fundaram em 1866. Durante a guerra civil esteve juntamente com o 
seu filho na Companhia do coronel G da 108 infantaria de Nova YorK.  

Bom H. Everest. 

Americano, professor de ciências, inventor, dono de uma mercearia. Recebeu os louros 
pelo lubrificante produzido pelo destilamento da querosene em vacum. A sua intenção de 
produzir querosene passou para segundo plano, e os lubrificantes foram o seu ouro negro 

Sherman Antitrust 

● Acto de regulação que visava garantir a concorrência entre as empresas nos 
Estados Unidos, evitando que qualquer delas se tornasse suficientemente grande 
para ditar as regras do mercado em que atuava.  

● A jornalista Ida Tarbell, denunciou os atos e procedimentos manipuladores da 
empresa petrolífera de John D. Rockefeller (que naquela época refinava 84% do 
óleo americano). Por ter sido uma reportagem que convenceu o público de haver 
sido escrita seguindo alto nível de pesquisa, estimulou o presidente da época, 
Theodore Roosevelt, a entrar na justiça federal com um processo contra a Standard 
Oil Co, acusando-a de práticas monopolistas.  

 

Rockfeller sustentável: http://www.rbf.org/news/1sky-and-350org-stronger-one 

 

Em 2011 dois grupos bolseiros da Rockfeller Brothers Fund’s, através do programa de 
Desenvolvimento Sustentável a 1SKY e a 350 org fundiram-se. O anúncio foi feito depois da 
Casa de Representantes em Washington ter votado uma lei para negar a ciência das 
alterações climáticas.  

Duas das maiores organizações ambientalistas fundidas numa dá esperança para a 

construção de um movimento de pessoas suficiente grande para proteger o planeta. Os dois 

grupos foram criados pela mesma altura e partilharam alguns líderes. Bill Mckibben foi 

membro da direção da 1SKY e presidente na 350 org. Defina assim o grupo: A 1SKY como 

a embaixadora americana para a 350 org e a 350 org como legião estrangeira da 1SKY 

 

Objectivo: manter as emissões em valores científicos defensáveis nos EUA, parar as 

geradoras de energia a carvão… construir um movimento verde suficientemente forte para 

criar 5 milhões de trabalhos verdes. A 350 org foi criada para passar o conceito de 
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emissões de carbono (350 ppm que os cientistas dizem ser seguro) depois das negociações 

internacionais em Copenhaga.  

Juntando o talento para a mobilização de massas e acção online da 1SKY com a sua 

experiência de campo é tremendamente excitante.  

 

Entre 2012 e 2016 a 350 org recebeu: $1.150.000 dólares... 
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