
O que é a Revolução Industrial?
A Revolução Industrial (RI) foi um conjunto de 
alterações muito importantes que se deram na 
forma de produzir bens, como por exemplo 
tecidos, metais, alimentos ou papel e que levaram 
a grandes mudanças a nível económico e social. 
Os produtos passaram a ser produzidos em maior 
quantidade e mais rapidamente, tornando-os  
mais baratos.

As máquinas das fábricas no inicio da RI 
funcionavam com electricidade?
Não, a electricidade só começou a ser utilizada 
para a iluminação e como fonte de energia mais 
tarde. De início as máquinas das fábricas 
funcionavam com a energia produzida por 
grandes máquinas a vapor, caldeiras onde se 
queimava carvão, e que através do calor gerado 
e de mecanismos de rodas produziam o 
movimento das máquinas.

Porque é que a maior parte das fábricas de 
Lisboa ficavam perto do rio?
A água era indispensável para usar nas caldeiras 
das fábricas, logo era importante construi-las 
perto do rio.
Para além disto, na época não tinham sido ainda 
inventados os automóveis, e os produtos tinham 
que ser transportados da fábrica para os 
mercados e lojas em carroças. Quando a 
encomenda se destinava a um ponto distante do 
pais, ou mesmo ao estrangeiro, os produtos 
seguiam por barco. Por isso era tão importante 
que as fábricas estivessem perto do rio, que 
funcionava como uma rápida via de transporte.

Onde é que moravam as pessoas?
Com o aparecimento das fábricas e a chegada à 
cidade de mais pessoas para trabalhar foi 
necessário criar locais para os operários morarem. 
Foi assim que surgiram os bairros operários.
A fábrica da Companhia de Fiação Lisbonense 

tinha por exemplo o seu bairro de operários, que 
incluía também uma creche para os filhos dos 
trabalhadores e uma escola para os aprendizes.

Mas as crianças trabalhavam?
Embora para nós hoje a ideia de ver crianças a 
trabalhar numa fábrica seja estranha, era muito 
comum no século XIX e início do século XX as 
crianças oriundas de famílias pobres começarem 
a trabalhar aos 5-6 anos de idade para 
ajudarem as suas famílias. Estes meninos não 
tinham, assim, a possibilidade de aprender a ler e 
escrever, ou de brincar como hoje é habitual. 
Nesta altura ainda não tinha sido escrita a 
Declaração Universal dos Direitos da Criança. 
Este importante documento foi apenas aprovado 
em 1959, mas ainda assim nos dias de hoje há 
muitos países que usam mão de obra infantil nas 
suas fábricas e milhares de crianças que são 
obrigadas a trabalhar, vendo assim os seus 
direitos desrespeitados.

Revolução Industrial
Recomendamos…
Os deliciosos gelados do Chef Nino
De fabrico artesanal, podem ser provados 
numa loja acolhedora que nos faz voltar ao 
ambiente familiar dos anos 50. 

O Café na Fábrica
Prove uma tosta de atum, uma bruschetta com 
queijo de cabra, um copo de vinho, ou peça 
simplesmente uma tábua de queijos para dois.

Cantina LX
Para um almoço mais elaborado, pode optar 
pela Cantina LX, onde se come bem e a um 
preço acessível.

Como lá chegar

LX Factory
R. Rodrigues Faria, 103
1300 Lisboa

Autocarros 
60/ 714/ 720/ 732/ 
738/ 742

Eléctricos
5E/ 18E - Saída do 
Largo do Calvário

Combóio
Estação de Alcântara-
Mar

FAQ’s… 
em miúdos
Arte em Toda a Parte
http://arteemtodaaparte.wordpress.com

http://pt.wikipedia.org/wiki/Declara%C3%A7%C3%A3o_Universal_dos_Direitos_da_Crian%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Declara%C3%A7%C3%A3o_Universal_dos_Direitos_da_Crian%C3%A7a

