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3. A INDÚSTRIA NACIONAL NO CORRER DOS SÉCULOS_____________ 

 

Numa das suas obras, Bento Carqueja, reportando-se a «uma frase conhecida», diz-nos que 

«assim era Portugal (…) um crivo através do qual passavam imensas riquezas, sem deixarem 

sinal».1 

Embora o autor citado se referisse ao século em que vivia, a verdade é que a mesma imagem 

facilmente se adaptará a outros períodos da nossa história económica, particularmente à era que se 

iniciou com a gesta dos Descobrimentos. Já então as naus portuguesas carregavam para a Europa as 

riquezas de um Império que crescia pelos cinco continentes, mas que o reino dissipava no luxo e na 

ostentação. Portugal consumia e a Europa enriquecia e desenvolvia-se.  

Chegados aos séculos XVIII-XIX da revolução industrial que galopava a toda a brida, 

primeiro pela Inglaterra, passando depois à França e demais países do «velho continente», restava-

nos um país rural e atrasado em luta por um Império que se lhe esvaía por entre as mãos, tibiamente 

em luta pela modernidade e pelo progresso.   

Lutava-se, é certo, mas, como hoje se diz recorrendo à terminologia bélica, a luta que então se 

travava era de “baixa intensidade”, cerceada pelos interesses das potências, Inglaterra em especial, 

pelas vicissitudes das guerras externas e internas, pela nossa situação geográfica excêntrica ao velho 

continente e vulnerável aos apelos do mar sem fim, pelo nosso atavismo cultural e por um mercado 

interno de difícil acesso, a isso correspondendo uma economia «fortemente compartimentada, 

regionalmente bloqueada».2 

Neste capítulo falaremos genericamente de indústria por simples comodidade no tratamento 

da matéria, mas não nos abstraímos dos múltiplos significados do vocábulo nem da sua evolução 

semântica. Se na sua etimologia indústria começou por significar actividade, habilidade, diligência, 

verifica-se que ao longo de todo o século XIX «sem perder totalmente o significado antigo, adquire 

o sentido que hoje lhe atribuímos, isto é, o de transformação de matérias-primas».3 

Da manufactura setecentista a evolução verificada nos processos de produção levar-nos-ia à 

fábrica. Tendo essa evolução consumido largos anos, não deixa de ser interessante verificar como já 

na primeira metade do século XVIII o Diccionario do Commercio de Alberto Jacqueri de Sales - 

adaptado de um outro, esse francês e escrito por Jacques Savary entre 1723 e 1730 - nos defina 

«Manufactura» como sendo «…palavra sinónima de Fábrica» significando ambas «não somente o 

                                                 
1 - Bento Carqueja – O capitalismo moderno e as origens, Porto, Liv. Chardron de Lello & Irmão, 1908, p. 131. 
2 - David Justino – A formação do espaço económico nacional, Vol. I, Lisboa, Veja, 1988, p. 169. 
3 - José M. Amado Mendes – “Sobre as relações entre a indústria portuguesa e a estrangeira no século XIX” in 

Análise Social, Vol. XVI (61-62), p. 16. 
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lugar ou Oficina, em que muitos do mesmo oficio se ajuntam para fazer certas obras, mas também, 

a arte mecânica de dar uma forma às produções da natureza».4 

Chega a ser poética a definição que acima ficou, outro tanto o não foi, certamente, o processo 

de passagem das manufacturas a fábricas. Referindo-se a essa evolução, escreveu Ferreira 

Rodrigues: 

 «À medida que a grande indústria fabril suplanta a pequena indústria artesanal, à medida que a fábrica 

substitui a manufactura, típica do Antigo Regime, à medida que o comboio transporta livros e revistas da Europa 

industrializada, da Europa das exposições universais, a palavra indústria adquire uma maior precisão de conteúdo, um 

significado bem próximo do actual. Mas esse processo não é linear, nem no tempo, nem no espaço nacional.».
5 

Vejamos, pois, como em Portugal decorreu esse período ao longo do qual o país seria 

transportado do mundo quase bucólico das oficinas manufactureiras ao nebuloso período das 

chaminés expelindo fumo e das máquinas apitando progresso. 

 

3.1. Do início à administração pombalina 

 

Dos tempos mais remotos chegaram até nós, vagamente, as providências que el-rei D. Sancho 

I teria tomado sobre os panos de lã da Covilhã, assim como umas memórias do seu sucessor, D. 

Afonso II, sobre o fabrico de tecidos de linho e de lã.  

A estes actos mais providenciais do que governativos, pouca importância tem sido dada, quer 

pela sua real dimensão, quer pelos impactos necessariamente limitados em função de se reportarem 

a um passado longínquo de mesteirais produzindo para a auto-suficiência das comunidades. 

Fabricavam-se panos de lã, é certo, mas estes, assim como outros produtos de consumo, não 

iam muito além dos mercados locais, como o observa António dos Santos Pereira: 

«Notoriamente, os tecidos de lã importados circulavam mais no Reino e no Império do que os de fabrico 

português, destinados aos mercados locais. Os da Estrela, particularmente da Covilhã, os de Portalegre e os de 

Alcobaça atingiam outros centros urbanos, Lamego, Coimbra, Óbidos, Lisboa, Beja.».
6
 

Retomando o campo da intervenção régia, provisões houve anteriores a D. Manuel I que 

melhor atenção mereceram, assim como «a organização sistemática e uniforme que este último 

monarca pretendeu dar às fábricas de panos».7 

                                                 
4 - Alberto Jacqueri de Salles – Diccionário do Commercio, Vol. III, [manuscrito], 1723, p. 171. 
5 - Manuel Fernando Ferreira Rodrigues – A Historiografia Portuguesa da Indústria 1892-1931, Coimbra, 

Universidade de Coimbra, 1993, Tese de Mestrado em História Contemporânea, p. 22. 
6 - António dos Santos Pereira – Portugal O Império Urgente (1475-1525), 1.º Vol., Lisboa, Imprensa Nacional-

Casa da Moeda, 2003. 
7 - Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria – Inquérito Industrial de 1881: Inquérito 

Directo/Ministério das Obras Públicas, Lisboa, Imprensa Nacional, 1881-1883, Vol. I , p. V.   
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Depois, em 1573, tivemos de D. Sebastião o primeiro regimento dado à indústria e, quando 

em 1690 D. Luiz de Meneses, conde da Ericeira e vedor da fazenda, refunde e acrescenta 11 

capítulos ao anterior regimento, era com certeza uma nova época que se iniciava para o industrioso 

labor dos artesãos portugueses. 

Mas o reinado de D. Pedro II ficaria ainda marcado por um conjunto importante de medidas, 

tais como o estabelecimento das primeiras fábricas de chapéus de seda e castor, pelo chamamento 

ao país de mestres estrangeiros, pela proibição de entrada no território nacional de tecidos de lã, isto 

em defesa das nossas manufacturas, e, ainda, pelas que foram adoptadas visando minorar as 

nefastas consequências de tratados celebrados ao tempo de seu pai o rei D. João IV e de seu irmão 

D. Afonso VI, em especial o assinado em 29 de Janeiro de 1661, pelo qual, a troco de vantagens 

irrisórias se concedeu aos ingleses o direito de navegação e comércio nas nossas possessões da Ásia 

e do Brasil8. 

Outro facto importante que ocorreu neste reinado foi a assinatura em Lisboa, no dia 27 de 

Dezembro de 17039, do controverso Tratado de Methuen celebrado com a nossa tradicional aliada, a 

Grã-Bretanha. Dizemos controverso porque importantes autores se têm mostrado divididos quanto 

às suas consequências, ora as desvalorizando, ora apontando este instrumento como a causa da 

destruição do nosso único ramo, os lanifícios, que poderia vir a funcionar como veículo para um 

verdadeiro processo de industrialização nacional. 

Nos termos deste tratado cujo texto se resumiu a três artigos, a Grã-Bretanha alcançaria o 

exclusivo para a entrada no nosso País dos seus lanifícios e Portugal uma redução nos direitos de 

entrada naquele país dos nossos vinhos, de cerca de 1/3 em relação aos oriundos de França e de 

algumas outras origens. 

Se o benefício alcançado é considerado de pouca monta face à facilidade de penetração de que 

já gozavam os vinhos portugueses no espaço económico britânico, graças às suas características 

muito próprias - vinhos generosos do Porto aos quais o paladar inglês se havia já habituado – que 

levaram à sua aceitação, já no que concerne à entrada dos lanifícios ingleses em Portugal, parece ser 

certo que esta medida «influiu desastradamente em a nossa industria fabril, detendo-a nos mal 

seguros passos que ia dando e progressos que ia fazendo à sombra da protecção»10, tornando assim 

efémero algum vigor que as providências tomadas por D. Luiz de Menezes teriam trazido à nossa 

indústria de lanifícios.11 

                                                 
8 - Bento Carqueja – O capitalismo moderno e as origens, Porto, Liv. Chardron de Lello & Irmão, 1908, pp. 121-

122. 
9 - Portanto, em data posterior à da morte do Conde da Ericeira que se suicidou em 1690. 
10 - Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria – Inquérito Industrial de 1881: Inquérito…,  p. VI. 
11 - Bento Carqueja – O capitalismo moderno e as origens, Porto, Liv. Chardron de Lello & Irmão, 1908, p. 122. 
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Alguns historiadores que se mostram adversos destes argumentos opinam que o Tratado não 

teria logrado mais do que confirmar o que no passado havia já sido feito de mal com a assinatura 

dos tratados de 1642, 1654 e 1661; que a situação decadente das nossas manufacturas de tecidos de 

lã se devia à inexistência de uma classe capitalista e de mercadores interessada em investir e 

promover o seu desenvolvimento, ou que, apesar do Tratado, os panos portugueses continuaram a 

ser manufacturados nas oficinas do interior, alimentando o mercado interno e as necessidades do 

nosso exército, mau grado serem grosseiros e de qualidade inferior quando comparados com 

aqueles que vindos de Inglaterra inundavam as nossa cidades portuárias, vendendo-se por todo o 

litoral. 

Muitos são, de facto, os argumentos esgrimidos, entre eles o ouro do Brasil que escorreu 

copiosamente para Inglaterra ajudando a progredir a sua nascente industrialização, sendo visto e 

tido como um meio fácil e imediato de resolução do nosso déficit comercial com os ingleses, já que 

em Portugal não existiam projectos manufactureiros em que viesse a ser investido. 

D. Luís da Cunha, brilhante diplomata português que em Inglaterra acompanhou de muito 

perto as negociações que conduziram a este Tratado, que ele nunca apoiou, também se refere ao 

papel desempenhado pelo ouro brasileiro na cobertura do nosso déficit comercial, nos seguintes 

termos: 

«Eu posso provar aritmeticamente que se a este Reino houvera faltado o comércio de Portugal, há muitos 

tempos que não haveria podido sustentar a guerra, pois é sem dúvida que depois dela, a pouca moeda de prata e a 

muita de ouro que tem fabricado, lhe tem vindo desse Reino.».
12

 

Sobre as consequências deste Tratado para os lanifícios portugueses, disse D. Luís da Cunha: 

«(…) de nenhuma maneira seria útil levantar a tal proibição; e a razão era porque a riqueza de um país consistia 

em multiplicar as fábricas para que os naturais tivessem emprego, e lucrassem tudo o que nelas ganhavam os 

estrangeiros (…) Que Inglaterra não consumia esses poucos géneros de Portugal, e do Brasil, quando em um e outro 

introduzia tantos dos seus, que jamais podia haver uma medíocre permuta dos frutos, para que este grande excesso 

não saísse em prata, e ouro; o qual viria a ser muito maior, se os panos de fora se tornassem a permitir. Que a muita 

saída dos vinhos, era lucro de poucas pessoas principais; mas que a aumentação das fábricas, era o remédio de 

inumeráveis Povos.».
13

 

 

Fazendo notar que «já os ensaístas do século XVII constatavam um desfasamento da nossa 

estrutura económica em relação à Inglaterra e à França» Miriam Halpern Pereira coloca a questão 

                                                 
12 - Abílio Diniz Silva – “D. Luís da Cunha e o Tratado de Methuen” in História, III Série, Vol. 4, Porto, 2003, 

p. 80. 
13 - Abílio Diniz Silva – “D. Luís da Cunha e o Tratado de Methuen”, p. 80. 



 41 

«de saber se as origens do subdesenvolvimento português remontarão ao século XVII, como é ideia 

corrente».14  

Essa é uma interrogação pertinente, uma vez que, tal como observa a mesma autora, «Ambos 

os países ibéricos desempenharam uma função primordial na formação do capitalismo mercantil». 

Contudo, prossegue Miriam Halpern Pereira: 

 Um dos problemas centrais da história de Portugal e de Espanha continua a ser o de compreender como, 

depois de desempenharem um papel pioneiro, vieram a perdê-lo durante o processo de transição do capitalismo 

mercantil para o capitalismo industrial na Europa, acompanhando tais modificações com extrema dificuldade.».
15

  

Efectivamente assim foi. Todavia, como observa Jorge Pedreira não deixando de ir ao 

encontro da opinião da citada autora, naquilo que respeita aos nossos atrasos de ordem económica 

«em meados de Setecentos perecem, portanto ligeiros, são estreitas as distâncias entre os níveis de 

desenvolvimento e de bem-estar dos diversos países ou regiões da Europa».16   

 No período agora tratado, em Alenquer e no seu termo, assinala-se a existência das seguintes 

actividades manufactureiras: Saboarias, uma longa tradição artesanal que remonta à Idade Média. 

Segundo João Pedro Ferro «existia fabricação e venda de sabão preto em Alenquer, Arruda, Aldeia 

Galega, Óbidos e Atouguia, cujo monopólio foi concedido no início do século XV a Gomes Dias de 

Góis (…) por sua morte passou a seu filho, Lopo Dias a ele sucedendo também o filho, Rui Dias de 

Góis, pai de Damião de Góis.»17.  

Também fornos de cal, uma actividade que, seguramente, remonta ao período romano de 

acordo com o produzido por diversos trabalhos arqueológicos, alguns bem recentes.18 Segundo uma 

Memória publicada por Borges de Macedo, (…) há também vários no distrito de Alemquer, Ota, 

Atouguia das Cabras, Portela e outros lugares que toda corre para o porto de Vila Nova da 

Rainha».19 E, próprio desta região de gados, as Curtimentas.20  

                                                 
14 - Miriam Halpern Pereira – «Decadência» ou subdesenvolvimento: uma reinterpretação das suas origens no 

caso português” in Análise Social, Vol. XIV, (53), Lisboa, 1978, p. 8. 
15  - Miriam Halpern Pereira – «Decadência» ou subdesenvolvimento: uma reinterpretação das suas origens no 

caso português” in Análise Social, p. 8. 
16 - Jorge Miguel Pedreira – “Indústria e atraso económico em Portugal (1800-25) – Uma perspectiva estrutural” 

in Análise Social, Vol. XVI, (61-62), p. 564. 
17 - João Pedro Ferro – Alenquer Medieval (Séculos XII-XV), Cascais, Patrimonia, 1996, p. 167. 
18 - Nova Travessia Rodoviária do Tejo entre Carregado e Benavente - Relatório final do Acompanhamento 

Arqueológico, p. 30. 
19 - ANTT- Ministério do Reino, “Memória do que se deve averiguar no Ribatejo desde Allverca athe Santarem 

e Almeirim” cit. por Jorge Borges de Macedo em Problemas de história da indústria portuguesa no século XVIII, 2.ª 

Edição, Lisboa, Querco, p. 320.                 . 
20 - Jorge Borges de Macedo - Problemas de história da indústria portuguesa no século XVIII, 2.ª Edição, 

Lisboa, Querco, p. 69. 
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3.2. Sob a administração pombalina e até ao liberalismo 

 

De acordo com Oliveira Marreca, o panorama da indústria nacional em meados do século 

XVIII não era nada brilhante. Escreveu aquele autor:  

«Na época do terramoto em 1755 as fábricas do reino limitavam-se a panos de linho – linhos de Guimarães-, 

chapéus de lã de Braga e da terra da Feira, ferragens grossas de Braga e de Guimarães,  panos grossos de lã, e 

saragoças, muito poucas sedas, fornecidas pela fábrica de Lisboa, - então recente, e tafetás e gorgorões – próprios 

para mantos que ainda nesse tempo trajavam as mulheres, fabricados em Bragança. Todos os outros artigos fabris, 

tanto para consumo do reino como das colónias, vinham de fora.»
21

. 

Perante este panorama muito pouco brilhante, não restava a Sebastião José senão implementar 

medidas correctivas e de fomento interno, as quais, notoriamente, se assemelhariam às que um 

século antes haviam sido intentadas pelo conde da Ericeira e pelo marquês de Fronteira, tanto mais 

que, então, era já evidente uma quebra acentuada das remessas de ouro, resultando daí um problema 

de liquidez ou de falta de meios de pagamento, com o consequente aumento do endividamento 

externo.  

 Jorge Pedreira aborda esta situação registando que: 

 «A escassez de meios de pagamento internacionais, originada pelo definhamento dos tráficos mais ricos, e a 

inviabilidade da contracção das importações de bens alimentares impunham uma austera restrição das outras 

aquisições ao estrangeiro», mas «Era muito difícil, por outro lado, privar certos agrupamentos sociais – a aristocracia, 

em particular – de alguns produtos de consumo ostentatório. E o próprio Estado, apesar das aflições das finanças 

públicas, não estava em condições de prescindir de géneros industriais de relevância estratégica.»
22

.  

Face ao exposto a acção do marquês de Pombal orientou-se, de acordo com a necessidade 

premente de suster as importações, para a implementação de fábricas cujas produções fornecessem 

ao País artigos de luxo como as sedas, as chitas, os vidros e outros necessários à máquina que 

impunha o poder, como navios, cordoaria, ferraria e fardamentos, e ainda outros que, pelo seu largo 

consumo, mais oneravam a balança comercial, como era o caso dos lanifícios.23  

Num quase deslumbramento, declararia Acúrcio das Neves:  

«O Senhor D. José ajudado por um ministério activo e iluminado, fez tão grandes coisas em benefício da nação 

que seriam apenas acreditadas, se as não víssemos, e só podem avaliar-se considerando-se os imensos obstáculos 

com que teve de lutar.».
24

  

                                                 
21 - Oliveira Marreca – Obra Económica, p. 90. 
22 - Jorge Miguel Pedreira – “Indústria e atraso económico em Portugal (1800-25) …” in Análise Social, p. 566. 
23 - Jorge Miguel Pedreira – “Indústria e atraso económico em Portugal (1800-25) …”, p. 566. 
24 - José Acúrsio das Neves – Variedades – Sobre objectos relativos às Artes, Comércio e Manufacturas, Lisboa, 

Afrontamento, 1987, p. 116. 
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Mas, apesar da iniciativa do Estado, do esforço realizador desenvolvido e dos capitais 

investidos, a indústria não avançava. Para Carqueja era notório que Portugal «tinha adoptado 

cegamente as doutrinas de Colbert, por isso não se compreendia protecção ao trabalho nacional 

senão por meio de monopólios, privilégios e favores».25  

Bento Carqueja não está sozinho nesta sua análise à iniciativa pombalina. Como ele também 

Oliveira Marreca, outro economista oitocentista de vulto, parece coincidir na análise ao esforço 

renovador de Sebastião José:  

«Quisemos é verdade, sobretudo no reinado de Pombal, erguer a indústria da prostação em que jazia. O 

Governo chamou do estrangeiro homens peritos, encomendou máquinas, adiantou fundos a empresários, conferiu 

privilégios especiais a diferentes fábricas, e deu a mão às moribundas artes fabris por quantos modos lhe sugeriu o 

discurso próprio, e o exemplo de Colbert, bem ou mal imitado em Portugal. Apesar de tudo a florescência da indústria 

não passou de efémera.».
26

 

Deposto Pombal e sentada no trono D. Maria I, pelo aviso de 14 de Junho de 1777, mandou a 

soberana cuidar sem demora de um plano de reforma das fábricas. Por se revestir de algum 

significado, assinala-se, a 17 de Junho desse mesmo ano «a extinção da direcção da                   

[emblemática] fábrica das sedas»27 e a saída da jurisdição das fábricas da alçada da Junta do 

Comércio, Fábricas e Navegação que havia sido criada pelo Marquês mediante alvará de 30 de 

Dezembro de 1755. Refira-se que esta viria também a ser extinta, enquanto era criada a Real Junta 

de Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação por alvará de 5 de Junho de 1788. 

Houve mudanças, é um facto, mas a sorte da nossa indústria parecia não ter sofrido grandes 

alterações. Apesar de tudo, refere Miriam H. Pereira:  

«No final do século é evidente o seu enfraquecimento [alude esta aos “laços de dependência”] (…) O 

desenvolvimento industrial e o próspero comércio colonial, agora composto por maior número de produtos, haviam 

permitido equilibrar a balança comercial. O défice desaparece e constitui-se uma rica burguesia industrial e comercial. 

As condições para uma recuperação da independência económica pareciam encontrar-se reunidas.».
28

   

Vários autores assinalam ainda como muito positivo, o aumento do valor das exportações dos 

artigos manufacturados para as colónias no final do século, o que corrobora, de algum modo, o que 

acabou de se citar. 

 

Um novo século estava aí e não poderia ter começado de pior maneira, quer para o País, quer 

para a sua indústria. Em 1801, com a “Guerra das Laranjas”, viria o primeiro e sério aviso do que 

nos esperava. Para além das consequências políticas que advieram da derrota sofrida e dos danos 

                                                 
25 - Bento Carqueja – O capitalismo moderno e as suas origens, p. 142.  
26 - Oliveira Marreca – Obra Económica, p. 42. 
27 - Bento Carqueja – O capitalismo moderno e as suas origens, p. 145. 
28 - Miriam Halpern Pereira –  “«Decadência» ou Subdesenvolvimento…” in Análise Social, p. 12. 
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materiais suportados, houve ainda fluxos mercantis que foram perturbados. Todavia, poderia ter 

sido ainda pior, pois, como o lembra Jorge Pedreira, «se a Paz Europeia de Amiens não tivesse 

anulado o Tratado de Madrid, pelo qual se tinham encerrado as hostilidades, Portugal…teria sido 

forçado a admitir, com as mais baixas tarifas, os artigos manufacturados franceses até então 

proibidos».29  

Pior e de que maneira, só mesmo o desastroso Tratado de 1810 assinado pelo Regente do 

Reino, príncipe D. João, numa clara cedência aos interesses dos britânicos, que assim viram 

confirmado o clausulado do Pacto Colonial de 1808 que lhes abria, e às demais nações amigas, os 

portos do Brasil. Outra consequência, foi a de que passou a ser praticamente livre no reino todo o 

comércio internacional de mercadorias. 

Expostas à concorrência internacional nas colónias - um mercado privilegiado -, as nossas 

indústrias, como não poderia deixar de ter sido, abanaram, mas a grande prova de fogo estaria para 

breve, com as invasões napoleónicas e a consequente ocupação do território que trouxe consigo a 

destruição de boa parte do nosso aparelho produtivo. 

O Inquérito às indústrias de 1814, determinado e elaborado pela Real Junta do Comércio com 

o intuito de se conhecer o estado em que as invasões francesas tinham deixado as nossas fábricas, 

revela-nos a dimensão do desastre: Em 34 comarcas, das 511 fábricas existentes, 7 estavam 

fechadas, 240 em estado decadente, 130 estacionárias e somente 134 em estado progressivo. 

 

3.3. Da revolução liberal à República 

 

Mais uma vez citamos Oliveira Marreca para quem «a revolução de 1820 passou como um 

meteoro». Referindo-se a este período que se iniciou com a vitória do constitucionalismo, 

escreveria este autor:  

«Fomos caminhando até à restauração. Então libertou-se a terra. Extinguiram-se os forais, as dízimas e as 

coutadas. Dividiram-se, retalharam-se os terrenos cultivados; arrotearam-se terras incultas; e poucos anos bastaram 

para que desaparecesse o déficit de cereais, que pesava sobre nós». Contudo, «( … ) a nossa indústria arrastava-se 

lenta e penosamente, à rectaguarda, muito à rectaguarda da agricultura. Embargava-lhe o passo, oprimia-lhe os 

movimentos, defecava-lhe as forças vitais o ominoso tratado.».
30

 

Sendo certo que a vitória da corrente liberal abalou em definitivo as velhas estruturas jurídicas 

e políticas feudais,31 tornava-se urgente fazer qualquer coisa pela indústria, ou seja, empreender a 

                                                 
29 - Jorge Miguel Pedreira –“Indústria e atraso económico em Portugal (1800-25)” in Análise Social, p. 571. 
30 - Oliveira Marreca – Obra Económica, pp. 43-44. 
31 - Conf. Miriam Halpern Pereira – «Decadência» ou Subdesenvolvimento…” in Análise Social,  p. 13. 
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“revolução industrial” possível.32 É por isso que a partir de então «assistimos à defesa consciente do 

que se pode chamar um modelo industrialista para o desenvolvimento do País. O proteccionismo 

tornou-se então uma espécie de dogma da política económica portuguesa».33  

E o «proteccionismo» chegará com Passos Manuel e com o setembrismo. Com este como 

Ministro do Reino foram adoptadas providências legislativas acentuadamente protectoras da 

indústria, avultando entre elas a pauta aduaneira, decretada em 10 de Janeiro de 1837. Mas não só. 

Pelos Decretos de 18 de Novembro de 1836 e de 5 de Janeiro de 1837 foram criados os 

Conservatórios de Artes e Ofícios de Lisboa e Porto, enquanto eram lançadas as bases do ensino 

profissional por todo o País. 

Em relação a este período há que assinalar a entrada em cena da máquina a vapor que, embora 

com alguma lentidão, acabará por chegar a todo o território nacional. Introduzida no País em 1820-

21, em meados do século contavam-se cerca de 70 máquinas instaladas.  

Hoje sabe-se que a primeira máquina a vapor que o país conheceu se ficou a dever à iniciativa 

de António Julião da Costa, Cônsul Geral em Liverpool, que a adquiriu e trouxe para Portugal. Foi a 

mesma instalada numa fábrica no Bom Sucesso em Belém que, em 1822 era já propriedade de 

Francisco António Ferreira que se apresentava como «proprietário único da Fábrica de Vapor, e 

fundição de Ferro, (…) e única por ora neste Reino».34 

Uma disseminação lenta, mas efectiva. Provavelmente alguma dessa lentidão ter-se-á ficado a 

dever ao facto do País não contar entre os seus recursos com o carvão mineral, pelo que muitas das 

caldeiras funcionavam a lenha, um combustível mais caro, onerado, também, com os custos do 

transporte, pois a desflorestação obrigava a procurar esse combustível cada vez mais longe. 

Este foi sempre um problema real com o qual a nossa indústria se debateu. Ainda no início do 

século XVIII, portanto em período muito anterior ao da máquina a vapor em Portugal, a Real 

Fábrica de Vidro de Coina, viu-se obrigada a deslocalizar para a Marinha Grande, para junto do 

imenso pinhal, para aí usufruir das vantagens que essa nova localização lhe proporcionava em 

termos energéticos, uma vez que a margem sul do Tejo se apresentava desflorestada. Já no século 

XX, por altura da Grande Guerra de 1914-18, muitas foram as empresas que viram apagadas as suas 

caldeiras, uma vez que houve dificuldades quanto ao fornecimento do carvão mineral. 

                                                 
32 - A revolução industrial inglesa, servida pela máquina a vapor, pelo carvão mineral e pela indústria têxtil 

consolidara-se nos 100 anos precedentes, de 1770-1850. 
33 - Maria de Fátima Bonifácio – “Lisboa, bastião do proteccionismo (pautas, política e indústria nos anos 30-40 

do século passado)” in Análise Social, Vol. XXVI, (112-113), Lisboa, 1991, p. 515. 
34 - Francisco Santana – Aspectos de inovação na indústria portuguesa durante a segunda metade do século 

XVIII e o primeiro terço do século XIX, Separata dos Anais, II Série, Vol. 29, Lisboa Academia Portuguesa de História, 

p. 248. 
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Regressando ao proteccionismo, registe-se que este influiu positivamente no espírito 

empreendedor dos capitalistas portugueses, ou estrangeiros, uma vez que é erigido neste período 

apreciável número de novas unidades industriais, contando-se entre elas a fábrica de lanifícios que 

Auguste Lafaurie erigiu em Alenquer em 1838, a primeira que a vila teve.  

Considerando que se verifica «um nexo indiscutível entre a promulgação da Pauta Geral de 

1837 e o (modesto embora) surto industrial ocorrido nos anos seguintes», é também Maria de 

Fátima Bonifácio quem escreve que:  

«À sombra das pautas investiram-se alguns capitais, arriscaram-se unidades produtivas de maior envergadura, 

introduziram-se máquinas de vapor no fabrico de têxteis e até mesmo noutros sectores industriais.»
35

 

Porém, em 1842, com os cartistas no poder conduzidos por Costa Cabral como Ministro do 

Reino, autores há que consideram ter sido «rapidamente cerceada» a protecção alfandegária trazida 

pelo governo setembrista.36  

Em 1838, varrido o setembrismo, reinstalada a ordem e alcandorada a direita no poder, 

estavam de novo reunidos os ingredientes que haveriam de alimentar o espírito empreendedor de 

mais uns quantos investidores, que estabeleceriam outras tantas fábricas. 

Chegados a meados do século, com um maior número de unidades fabris laborando e um 

mercado mais disputado, é então que se torna indisfarçável um quadro que David Justino 

impressivamente nos traça: «o de um Portugal compartimentado, de uma economia de mercados 

locais, de um comércio que se circunscreve à auto-distância, uma procura pulverizada incentivando 

o pequeno trato».37 

Foi esta, efectivamente, a realidade que a Regeneração - «o nome português  de capitalismo», 

segundo Oliveira Martins38 -  encontrou e Fontes Pereira de Melo teve que enfrentar construindo 

estradas, erigindo pontes, lançando o caminho de ferro, desenvolvendo os transportes. Mas com o 

ministério de Fontes viria também o livre-cambismo. Ou não?  

Embora esta caracterização seja geralmente aceite, há também quem dela discorde. 

Assumindo essa posição, Pedro Lains refere:  

«Entre 1837 e 1852, os preços internacionais caíram consideravelmente, levando a que os direitos introduzidos 

naquele ano, e agravados em alguns casos em 1841, se tivessem tornado excessivamente pesados à data da 

publicação da pauta», pelo que «foi possível proceder a reduções pautais sem que isso implicasse uma alteração na 

política alfandegária nacional».
39

 

                                                 
35 -   Maria de Fátima Bonifácio – “Lisboa, bastião do proteccionismo…” in Análise Social,  p. 515. 
36 - . Miriam Halpern Pereira – “ «Decadência» ou Subdesenvolvimento…” in Análise Social,  p. 14. 
37 - David Justino – A formação do espaço económico nacional, p. 170. 
38 - Oliveira Martins – Portugal Contemporâneo, 2.ª Edição, Lisboa, Ed. Guimarães, 1979, p. 240. 
39 - Pedro Lains – “O proteccionismo em Portugal (1842-1913): um caso mal sucedido de industrialização 

«concorrencial»” in  Análise Social, Vol. XXIII, (97), p. 482. 
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Então, em que ficamos? De facto, tanto as pautas de 1852 como as de 1892 de Oliveira 

Martins, estas últimas consideradas de sinal contrário, logo proteccionistas, têm sido objecto de 

múltiplas análises e conclusões nem sempre coincidentes, mas lá que tiveram os seus impactos no 

investimento, tiveram.  

A este propósito, assinale-se que foi no contexto da primeira que nasceria em Alenquer a 

segunda grande fábrica têxtil, a da “Romeira”, tendo a terceira, a da “Chemina”, nascido em 1889, 

portanto um pouco antes das pautas de Oliveira Martins que, é aceite, canalizaram para a indústria 

muitos dos capitais que giravam comercialmente. 

Para concluir, registe-se que é a partir daquele a que Manuel Vilaverde Cabral chama «o salto 

industrial dos anos 70»40 que, em definitivo, se desenha um quadro de reanimação da indústria, 

situação que se prolongará até aos conturbados anos da primeira República, em especial da I Grande 

Guerra, sendo possível identificar alguns períodos ao longo dos quais se verificou um crescimento 

mais acentuado: 1872-1875, 1881-1883, 1886-1890, 1897-1910 e 1910-1913.41 

                                                 
40 - Manuel Villaverde Cabral – O desenvolvimento do Capitalismo em Portugal no século XIX, Porto, A Regra 

do Jogo, 1976, p. 270. 
41 - Maria Paula Pires dos Santos Diogo – População e Indústria na Margem Sul do Tejo da Regeneração ao 

Estado Novo, Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, 1989, Tese de Mestrado em 

Demografia Histórica e Social, p. 29. 


