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INTRODUÇÃO
O trabalho que vamos apresentar, tem como tema “A Industrialização em Vila
Nova de Famalicão no século XIX. Este trabalho, foi-nos proposto pela
nossa

professora

de

História

e

Geografia

de

Portugal

e

tem

como

objetivo, percebermos um pouco da história da industrialização, como surgiu, como
foi evoluindo e como se realizava no século XIX em Vila Nova de Famalicão.
Neste trabalho, no primeiro capítulo, faremos uma pequena contextualização
histórica da cidade de Vila Nova de Famalicão e no segundo capítulo abordaremos o
tema da industrialização no séc. XIX dessa cidade.
A industrialização, aconteceu com a Revolução Industrial, na Inglaterra,
durante o séc. XVIII. A principal característica da Revolução Industrial, foi a criação
de máquinas, isto é, as fábricas deixaram de ter apenas trabalho manual realizado
pelos operários e passaram a usar máquinas. Essa substituição, fez com que todos os
produtos fossem feitos de forma mais rápida e em grandes quantidades, aumentando
de forma significativa os lucros
Posteriormente, ao longo do século XIX, outros países europeus, entraram
neste processo de industrialização, nomeadamente Portugal, onde as primeiras
mudanças aconteceram essencialmente na cidade de Lisboa e posteriormente noutras
cidades do país, como é o caso de Vila Nova de Famalicão, onde a indústria nos seus
diversos setores e em especial no setor têxtil teve e continua a ter até aos nossos dias,
uma grande importância na economia e no desenvolvimento da cidade.
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CAPÍTULO I
1- CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DE VILA NOVA DE FAMALICÃO
Há muitos anos atrás, na terra onde hoje em dia, denominamos Vila Nova
de Famalicão, habitava um povo ”Os Romanos”. Este povo, trouxe do seu país muitas
novidades agrícolas, culturais, tradições e costumes muito diferentes, a que o povo
que vivia na Península Ibérica não estava habituado, mas que teve um enorme
impacto e contribuiu para o seu desenvolvimento.
Segundo alguns investigadores, mediante vestígios históricos e arqueológicos
de castros existentes no concelho, afirmam que a origem do povoamento das terras de
Vila Nova de Famalicão, data da Idade do Ferro. O Castro do Monte das Ermidas,
talvez fundado no século IV a.C., o Castro de São Miguel-o-Anjo ou ainda o Castro
de Eiras, são alguns dos vestígios arqueológicos de antigos

povoamentos que

aconteceram no concelho, há muitos anos atrás.

Castro de S. Miguel-o-Anjo
Freguesia de Calendário

Castro Monte das Ermidas
Freguesia de Jesufrei

Castro das Eiras
Freguesia de Pousada de Saramagos
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1.1- AS CARTAS DE FORAL
1.1.2 - D. SANCHO I
No entanto, as origens de Vila Nova de Famalicão

remontam mais

propriamente ao reinado de D. Sancho I, segundo rei de Portugal. D. Sancho I ficará
para sempre lembrado na História de Portugal como “O povoador”, pois este rei
defendeu a criação de povoamentos por todo o país, com o objetivo de
tornar Portugal num reino forte e disperso, povoando assim áreas mais distantes, com
pouca população ou desertificadas.
No dia 1 de julho de 1205, o rei D. Sancho I de Portugal que tinha
um reguengo em “Vila Nova” nome dado naquela época a Vila Nova de
Famalicão, fez uma carta foral para 40 povoadores desta terra, dando-lhes autorização
para tratarem do seu reguengo. Todo o lucro que os 40 povoadores obtivessem
naquele reguengo seria eternamente deles, por direito hereditário e poderiam vender
como seu foro a quem quisessem. Assim, a história da vila iniciou-se a partir desse
momento. Nessa mesma carta foral, o rei mandou que a povoação fizesse uma feira
quinzenal, tradição que ainda hoje se mantém.

1.1.3 - D. MARIA II
No ano de 1841, finalmente fica formado o Concelho de Vila Nova de
Famalicão, através de uma carta de foral da rainha D.Maria II, concedendo-lhe o título
de “Vila”, o que muito contribuiu para o seu desenvolvimento económico e social.
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1.2 - VILA NOVA DE FAMALICÃO, A CIDADE
Foi na segunda metade do século XX, que “A vila” criou condições de ser
elevada a cidade. Assim, a 14 de Agosto de 1985, foi aprovada pela Assembleia da
República a ascensão de Vila Nova de Famalicão à categoria de cidade.
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CAPÍTULO II
2.1 - A INDUSTRIALIZAÇÃO
A industrialização, caracteriza-se pelo processo de uma produção rápida e
mecânica, cujo principal objectivo é aumentar a produção e os lucros. A criação de
máquinas, fez com que as fábricas deixassem de ter apenas trabalho manual realizado
pelos operários e passassem a usar máquinas.Com essas alterações os produtos eram
feitos de forma mais rápida e em grandes quantidades, aumentando de forma
significativa os lucros.

2.2 A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL
O primeiro país a passar por esta grande mudança industrial foi a Inglaterra. A
partir de meados do século XVIII, na Inglaterra, ocorreram importantes
mudanças tecnológicas nas indústrias. A esse conjunto de transformações chamouse Revolução Industrial. Depois da Inglaterra, outros países passaram por este
processo durante o séc.XIX. A chamada Primeira Revolução Industrial foi marcada
pelo surgimento da primeira máquina a vapor que funcionava a carvão, o que levou a
uma grande influência no processo da industrialização.
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2.3 - A INDUSTRIALIZAÇÃO EM VILA NOVA DE FAMALICÃO NO
SÉC.XIX
A partir de meados do século XIX, Vila Nova de Famalicão entra numa fase
de grande desenvolvimento, sobretudo com a construção da estrada Porto - Braga em
1875.
Nesta altura, construiram-se vários edifícios públicos, como o Hospital da
Misericórdia em 1878 e os Paços do Concelho em 1881 e ergueram-se pela cidade
edifícios particulares de grande beleza e luxo.

Palacete Barão da Trovisqueira

E assim nasceu uma das mais novas vilas de industrialização. Mesmo sendo
um concelho agrícola, Vila Nova De Famalicão, começou então a participar neste
projeto da industrialização e começaram a instalar-se no concelho, fábricas e oficinas
de diversos setores nomeadamente a fábrica de relógios "A Boa Reguladora" em 1895,
a Tipografia Minerva em 1886 e várias industrias têxteis na freguesia de Riba de Ave,
sendo a primeira fábrica instalada em 1890 pelo Barão da Trovisqueira, e uma outra
em 1896, a Sampaio Ferreira fundada por Narciso Ferreira, que se tornou no maior
industrial português no ramo da indústria têxtil.
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2.4 - “ A BOA REGULADORA”
A “Boa Reguladora” foi uma fábrica de relógios fundada em Famalicão, em
1895. Rapidamente conseguiu tornar-se numa das mais importantes empresas do
Norte de Portugal,uma referência na Península Ibérica e uma das mais antigas do
mundo.
Em 1907, “A Boa Reguladora” construiu a sua central elétrica a vapor e
passou também a fornecer iluminação pública a Vila Nova de Famalicão. Desta
empresa saíram milhares de relógios para todo o mundo, encontrando-se muitos deles
ainda em funcionamento nas igrejas, fábricas, estações e apeadeiros de caminhos-deferro e até em coluna, tocando ave-marias em muitas casas particulares.

“A Boa Reguladora”
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CONCLUSÃO

Com este trabalho ficámos a conhecer melhor a história de Vila Nova De
Famalicão. Também ficamos a conhecer o significado e todo o processo da
Industrialização e o impacto que ela teve no mundo, assim como, qual o primeiro país
a passar por esta grande mudança industrial, a Inglaterra, a que se chamou
de Revolução Industrial.
Por fim, descobrimos que, a partir de meados do século XIX, Vila Nova de
Famalicão, entrou numa fase de grande desenvolvimento e que se instalaram na
cidade algumas Indústrias que ficaram conhecidas pelo seu excelente trabalho em
todo o mundo, como é o caso da fábrica de relógios “A Boa Reguladora”

9

Bibliografia/Webgrafia

https://www.Toda a matéria.com.br
https://www.infopedia.pt
https://historiadomundo.com.br
https://jn,pt
https://citações.in
https://pensador.com/fase/
https://Roteiroturistico,CâmaraMunicipal
https://www.pt.wikipédia.org
https://www.Vilanovadefamalicão.org
https://www. reguladora.pt

10

