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Resumo
As friches industrielles resultam da desindustrialização emergida do fenómeno da 

globalização que, por sua vez, exortam uma desagregação das relações socioespaciais, 
cujos ecos urbanísticos se reproduzem no isolamento das grandes unidades industriais 
abandonadas, localizadas na cidade. 

A sua reintegração na cidade está precocemente condicionada a uma continuidade 
da memória identitária da fábrica, concretizada nas operações arquitetónicas projetadas, 
norteadas para uma reposição das friches industrielles, na malha urbana, restituindo os 
edifícios à cidade e aos city users.

PalavRas-chave
Friches industrielles, desindustrialização, reintegração urbana, requalificação 

arquitetónica, planeamento urbano

abstRact
Friches industrielles emerge as the result of de-industrialization driven by the phenomenon 

of globalization, which, in turn, promote a disintegration of socio-spatial relations, whose urban 
echoes duplicate in large abandoned industrial units located in the city.

Their reintegration into the city is prematurely conditionated on the continuity of a factory 
identity memory, materialized on projected architectural operations, guided for a reintegration 
of friches industrielles in the urban fabric, returning the buildings to town and city users.

Key-woRds
Friches industrielles, de-industrialization, urban reintegration, architectural requalification, 

urban planning 

IntRodução

Presas no turbilhão das mudanças de uma sociedade pós-moderna, controlada pelo 
neocapitalismo desenfreado, materializado numa cidade que parece esquecer-se do seus 
habitantes, vagueiam as friches industrielles, insistindo em resistir, esgrimindo uma obstinada 
memória coletiva, que tenazmente continua a evocar à urbe o seu passado glorioso, cuja 
génese em muito fica a dever a estes “gigantes fantasmas”. 

VILLEMUS (2007), sustenta que o ritmo vertiginoso a que ocorrem as transformações 
políticas, económicas e sociais, a um nível global, demonstradas em mudanças de atividade, 
incide não só ao nível das grandes empresas, mas também nas de menor dimensão. Neste 
sentido, assistimos à implosão da indústria e inerente desindustrialização, fenómeno que 
conduz ao ostracismo a que as grandes unidades industriais fixadas na cidade foram votadas, 
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processo que exorta a um expressivo incremento de extensas áreas urbanas marginalizadas, 
tal como exemplificado na figura n.º 1. 

Figura n.º 1 Uma perspetiva de uma zona urbana ostracizada

Efetivamente, se imergirmos na História, confirmamos que a indústria soube lucrar dos 
benefícios de uma localização próxima aos núcleos urbanos, usufruindo não só de uma sempre 
pronta força de trabalho, mas também das vias de comunicação aptas para o transporte de 
matérias-primas, convertidas à posterior em produção, que seria escoada através dessas 
mesmas vias de comunicação. Desta relação simbiótica resultou um desenvolvimento 
importante da malha urbana. Paradoxalmente, esta expansão concorreu para uma rejeição 
daquilo que se viria a tornar num corpo estranho – a indústria, que viu a sua posição na cidade 
metamorfosear-se de pólo agregador do edificado, para um elemento indutor de clivagens e, 
posteriormente, originador de vazios urbanos, abrindo feridas no tecido urbano SALGUEIRO 
(1999). 

Tal como defende BEAUJEU-GARNIER (1995), o processo que exorta à metamorfose 
da malha urbana, retratada na multiplicidade de edificações e pela alternância da sua rede 
viária, tem como desfecho, um pacto fugaz entre aquilo a que podemos considerar por espaço 
urbano e a complicada ação humana, cujos efeitos se materializam nas friches industrielles. 

a cIdade – o laboRatóRIo da aRquItetuRa

Não obstante a polissemia que torna a tarefa de apresentarmos uma definição de cidade 
consensual, é importante ao darmos início ao capítulo, verter neste texto uma definição, de forma 
a integrarmos a linha de pensamento posterior. Assim, “ a cidade é uma realidade material, um 
conjunto de qualidades sensíveis, uma estrutura material. Tem um dimensionamento e uma 
dinâmica próprias. A cidade estrutura as aglomerações populacionais, conferindo-lhes um 
sentido, uma função e uma finalidade” (RODRIGUES; SOUSA e BONIFÁCIO, 1996, p. 81).

Efetuando uma nova incursão na História, suportando-nos em PORTAS (2007), 
apuramos que o arquiteto faz emergir uma discussão característica dos primórdios do 
urbanismo moderno, a qual teve a peculiaridade de confrontar reformadores sociais, tais 
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como os criadores da doutrina marxista, nomeadamente Engels, que concetualizavam que a 
cidade se desarticularia como conceção e espaço, organizada na “nova sociedade”, na qual 
a arquitetura despontaria como a base para a formação dessa sociedade, com os designados 
por alguns autores, de reformadores sociais, destacando Owen e Fourier, os quais, abstendo-
se de colocar em hipótese uma nova restruturação da sociedade em que viviam, imaginaram 
formas arquitetónicas revolucionárias, no que respeita à disposição e ao molde como se 
organizariam os espaços.

Neste contexto, as reações de origem social provocadas pelas vicissitudes da urbe 
industrial e burguesa do século XIX, materializavam-se em teorias de comunidades 
dissemelhantes, por intermédio de reformas económicas e sociais (LAMAS, 2004). Ao que 
parece, as supracitadas reformas, foram inicialmente teorizadas e, numa segunda fase, 
aplicadas no terreno, difundidas mediante uma coleção de experiências, por exemplo, os 
falanstérios e os familistérios1 (ver figura n.º 2), entre outras utopias sociais, adivinhando 
uma mutação da sociedade, motivando o nascimento de novas comunidades e distribuições 
alternativas no território, assumindo desta forma, uma transformação das condições de vida 
impostas pela sociedade atual.

Figura n.º 2 Perspetiva do quotidiano dentro de um falanstério

De acordo com LAMAS (2004), na sua globalidade, as utopias sociais indicam novas 
possibilidades à sociedade industrial do século XIX. Contudo, testemunharam uma fratura na 
sua sequência e a sua mediação no tecido urbano não exerceu qualquer preeminência no 
destino da evolução da morfologia urbana. Não obstante, tal como defende LAMAS (2004), 
na segunda metade do século XIX, ocorreram iniciativas de diversas áreas, materializadas em 
formas urbanas imiscuídas na cidade burguesa e industrial, beneficiando do desenvolvimento 
tecnológico e das carências incitadas pelos renovados modos de vida. São os bairros ou 
cidades especializadas para o proletariado, impelidas pelos industriais mais esclarecidos e 
sensíveis às suas condições de vida.

1 “Tanto os familistérios como os falanstérios partiam de reformas sociais e económicas profundas, com a constituição 
de sociedades socialistas, para as quais foram encontradas formas construtivas que as possibilitassem. 
Curiosamente, sob o ponto de vista estético, as arquitecturas realizadas vão buscar inspiração aos palácios 
aristocráticos no aspecto exterior, já que o interior segue o programa de organização que as habita” (LAMAS, 
2004, p. 553)
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Concluindo esta ideia, parece óbvio que, através das iniciativas experimentadas por 
determinados industriais, refletidas numa tentativa clara de garantir melhorias nas condições 
de vida dos operários das suas fábricas, materializaram-se em notórias metamorfoses da 
malha urbana, numa primeira fase, na envolvente contígua à unidade fabril e, numa fase 
posterior, traduzida num panorama mais abrangente, ou seja, no universo da cidade.

A indústria na cidade e a dinâmica da sua localização
Símbolos de resistência aos constantes assaltos à mudança de paradigmas sociais, 

as friches industrielles, agem como objeto material de resiliência, focadas em celebrar um 
passado industrial magnificente, que contribuiu ativamente para o desenvolvimento das urbes 
atuais. 

Com efeito, parece-nos evidente que um dos atores fundamentais, responsável por uma 
sequência de transformações na estrutura urbana, ao longo do tempo, terá sido a indústria 
que, paradoxalmente, desempenha um duplo papel na expansão da malha urbana. Recorde-
se que, à data, existia uma dicotomia na cidade, se por um lado a indústria arrogou-se como 
um elemento capaz de agregar e impulsionar o edificado adjacente, por outro, posteriormente 
e até ao presente, rotula-se como um corpo estranho, exaltando clivagens que se concretizam 
em obsolescências declinadas pela urbe. Poderemos verificar essa dinâmica na figura n.º 3.

Figura n.º 3 Imagem relativa à expansão da cidade e aglutinação da indústria no tecido 
urbano

Tendo em consideração a localização da indústria no tecido urbano, cotejamos que 
não existe um conceito predefinido, em resultado das intrínsecas singularidades e funções 
desiguais que cada imóvel pode manifestar, oriundo do tipo de produção, das suas dimensões 
ou até do número de colaboradores. De acordo com BEAUJEAU-GARNIER (1995), no cenário 
industrial sobressaem três operações: a gestão da empresa, a produção e o armazenamento. 
Desde logo, cada uma delas reserva idiossincrasias, quer ao nível da especificidade técnica 
dos colaboradores, quer do ponto de vista formal e funcional do edifício. 
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Muito embora, se por um lado as oficinas e fábricas garantem a produção, é nos armazéns 
que se acondicionam as mercadorias, deixando a competência para as tomadas de decisão, 
a cargo dos escritórios. Em determinadas situações, mais concretamente nas Pequenas e 
Médias Empresas (PME), estas ações estão limitadas a um único local. Contudo, nas grandes 
unidades fabris, as três operações referidas são, na grande maioria das vezes, autónomas.

Sintetizando, BEAUJEAU-GARNIER (1995) destaca que é obrigatório assinalar as 
diferenças, no que ao desenvolvimento industrial diz respeito, assim como ao nível da 
especialização e períodos de desenvolvimento, tendo a noção de que a forma e função dos 
edifícios industriais encerram uma pluralidade assinalável. Por último, a autora transparece 
que é decisivo apreender todos estes ângulos, quando se avança para uma investigação 
acerca da localização da indústria no tecido urbano.    

a conexão entRe uRbanIzação e IndustRIalIzação 

O primeiro passo para interpretar a problemática urbana, tal como suportado por 
LEFEBVRE (2006, p. 3), é o mecanismo de industrialização, pois este fenómeno assume-se 
como o motor das mutações visíveis na sociedade. Com efeito, para o autor: 

Se distinguirmos o indutor e o induzido, pode-se dizer que o processo de industrialização 
é indutor e que se pode contar entre os induzidos os problemas relativos ao crescimento e à 
planificação, as questões referentes à cidade e ao desenvolvimento da realidade urbana, sem 
subtrair a crescente importância dos ócios e das questões relativas à “cultura”. 

De acordo com o autor, a sociedade moderna é caracterizada pela industrialização. 
Mas não é de todo fundamental adotar a significação de “sociedade industrial” para esta 
caracterização. Porém, noções como urbanização e a discussão dos problemas próprios ao 
urbano contraem uma dimensão tal, que daí resulta uma inquietação que poderemos designar 
por sociedade urbana, todo o contexto social que emerge à nossa volta (LEFEBVRE, 2006). 

Efetivamente, os conceitos de industrialização e urbanização avançam em paralelo, resultando 
da urgência da indústria emergente em conceber urbes operárias, subúrbios que estimulavam, 
à época, um nicho de mão-de-obra, condição que permitia comutar o “exército de reserva do 
proletariado” MARX (cit. in LEFEBVRE, 2006, p. 8). Igualmente, observamos um mecanismo 
com um duplo sentido: urbanização e industrialização, incremento e desenvolvimento, economia 
e sociedade. Para LEFEBVRE (2006), persiste um conflito aceso entre o cenário urbano e o 
cenário industrial. Esta dinâmica é, porém, assaz complexa, dado que a intitulada industrialização 
não se manifesta unicamente no aparecimento de empresas, mas também por intermédio de 
um conjunto de outros estabelecimentos, tais como, centros bancários e financeiros, políticos e 
técnicos LEFEVBRE (2006). De acordo com LEFEBVRE (2006, p. 10):

Na França, seria possível citar inúmeras cidades submersas pela industrialização: 
Grenoble, Dunquerque, etc. Noutros casos, há uma ampliação maciça da cidade e uma 
urbanização (no sentido amplo do termo) com pouca industrialização, como Toulouse. Este é 
o caso geral das cidades da América do Sul e da África, cidades cercadas por uma vizinhança 
de favelas. Nessas regiões e países, as antigas estruturas agrárias dissolvem-se; camponeses 
sem posses ou arruinados afluem para as cidades a fim de nelas encontrarem trabalho e 
subsistência. Ora, esses camponeses vêm de explorações destinadas a desaparecer pelo jogo 
dos preços mundiais, o qual depende estreitamente dos países e dos “polos de crescimento” 
industriais. Esses fenómenos dependem ainda da industrialização.

Para REMY e VOYÉ (1992), o processo de industrialização depois de se ter infiltrado e 
instalado como pode, na malha urbana já muito fracionada, foi-se aos poucos arrumando no 
sentido de implementar áreas coesas e fechadas, ou seja, ocupando zonas definitivamente 
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grandes, por unidades fabris, entre outras edificações, permitindo-se progredir sem segmentar 
o tecido urbano existente, mas reclamando para si própria total autonomia e domínio. A 
expansão dos referidos espaços para além dos centros urbanos, concorreu fortemente para 
o esvaziamento dos mesmos, contribuindo para o seu empobrecimento e para implodir a 
complementaridade que os distingue REMY e VOYÉ (1992).

É incompatível suprimirmos da equação, a evolução da indústria dos transportes, uma 
vez que esta cooperou para uma mudança dos gastos do espaço, visto que, enquanto os 
transportes dito coletivos granjeiam a centralização espacial das massas populacionais, 
serviços e equipamento (por exemplo, o caminho-de-ferro), a vinda do automóvel conduziu a 
uma mobilidade adicional, instigando uma maior disseminação populacional. Paradoxalmente, 
quando se promove uma concentração de população, este meio de transporte, absorve uma 
grande quantidade de espaço, quer seja no capítulo da circulação, quer seja no plano do 
parqueamento, em detrimento de outras eventuais atividades REMY e VOYÉ (1992).  

Atualmente, aumenta exponencialmente um mecanismo que podemos denominar por 
“implosão-explosão” da cidade. Por um lado, há uma implosão dos já enfraquecidos centros 
urbanos, reflexo da partida das populações para os limites das cidades (ver figura n.º 4), 
quer por motivos laborais, quer habitacionais e, por outro lado, verifica-se uma explosão 
desmesurada desses mesmos limites, eliminando fronteiras, tornando por vezes impercebível 
a identidade física de cada comunidade, tal como é sustentado por LEFEBVRE (2006). Deste 
modo, torna-se aparentemente inútil falar de uma Europa com fronteiras, convertendo-se 
num denso tecido urbano, conglutinado pelas conexões residenciais e laborais, alcançando 
proporções verdadeiramente inquietantes.  

Figura n.º 4 Perspetiva de um imóvel abandonado no centro de uma cidade

De acordo com LEFEBVRE (2006), o binómio urbanização/industrialização é destituído 
de sentido, se o resultado final do processo de industrialização não for outro senão a 
sociedade urbana, determinando que a cidade desenvolver-se-á emancipada do progresso 
industrial. Presumimos ainda que, se reconhecermos a sociedade industrial como necessária 
e razoável, estamos a arruinar o propósito do processo acima descrito. Tal como LEFEBVRE 
(2006) demarca, a industrialização impulsiona e estimula a urbanização, pois num momento 
inicial exerce uma pressão negativa, impelindo morfologicamente à detonação da cidade 
tradicional. Portanto, para o autor, a sociedade urbana surge por entre as ruínas da cidade 
envelhecida e da sua proximidade com o campo. 
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No decorrer desta mutação, existe uma transformação entre o processo de urbanização e 
industrialização, dado que o papel de lugar apático, teto dos produtos e da produção industrial, 
já não é arrogado pela cidade. Efetivamente, a consolidação da sociedade urbana exige um 
planeamento convergente no sentido das suas necessidades. Conforme LEFEBVRE (2006) 
expressa, é a classe operária que mais interioriza as consequências da desfragmentação 
da decrépita malha urbana, por intermédio da alteração do seu habitat, manipulada por 
um quotidiano alinhado pela sociedade de consumo burocratizada, isto é, o proletariado é 
precipitado do centro para a periferia, alienado do intrínseco direito à cidade. 

Tal como defende PÁDUA (2007), a sociedade granjeada pelas normas do mundo 
capitalista e do consumo, desenvolve-se de uma forma análoga, segmentada e hierarquizada 
LEFEBVRE (cit in PÁDUA, 2007, p. 15), implodindo os instantes e os espaços do dia-a-
dia na urbe, a partir do momento que condiciona gradualmente o proletariado, forçando-o 
a aceitar a condição de viver cada vez mais distante do seu local de trabalho, diminuindo 
substancialmente o seu tempo de estadia em casa, emagrecendo os direitos do trabalho ou, 
em última análise, bloqueando o direito a esse trabalho. Para PÁDUA (2007), é a cidade que 
estabelece o seu ritmo às pessoas, formata-as ao tempo acelerado do mundo do trabalho 
industrial, das movimentações do quotidiano, do compromisso em assegurar as relações 
familiares, do embargo ao acesso à cultura e ao lazer.

O mundo da vida em família, o mundo da fábrica, o mundo da rua e do lazer, revelam-se 
como uma relação espaço-tempo, que primitivamente são autónomas, compondo a posteriori, 
um todo representado pela vida quotidiana na cidade (PÁDUA, 2007). Com efeito, é a urbe 
que determina a forma como são agrupados os seus habitantes, embalando-os numa rotina 
socioespacial segmentada, exponenciada pelas exigências do desenvolvimento económico. 
A partir do momento que o setor industrial entra em queda, diminuem as oportunidades de 
trabalho, pervertendo a vida na cidade. 

Indo ao encontro de PÁDUA (2007), o autor exorta que, não obstante se tivesse alcançado 
um avanço tecnológico de eminente capacidade, durante o século XX, o qual por um lado, 
incontestavelmente causou um incremento na qualidade de vida das populações, por outro, 
conduziu a uma anulação do Homem, porque este mecanismo de progresso tecnológico, 
elimina empregos, destrói as hipóteses de desenvolvimento de uma grande parte da sociedade, 
cotejando um quotidiano decididamente instável para as classes mais desfavorecidas. 

a InteRPRetação das fRIches IndustRIelles InseRIda no conceIto de fRIches

É no campo de ação da agricultura que o conceito de friches tem a sua génese. No que 
respeita à sua origem, esta reverte de uma evolução do termo medieval holandês «versch» 
que designa «terra fresca» (DUBOIS cit in REY, 2012, p. 27). De uma forma gradual, este 
termo assumiu protagonismo no universo do urbanismo, para representar de uma forma 
abstrata os terrenos abandonados (MERLIN cit in REY, 2012, p. 27). 

Tal como REY (2012) defende, poder-se-ão descrever as friches por: i) uma situação 
de desequilíbrio, a que equivale uma inadequação entre o potencial de utilização do espaço 
e as atividades que aí se desenvolvem (situação de obsolescência, de inatividade) e ii) 
uma ausência prolongada, sem investimento ou manutenção, que tende a reduzir de forma 
significativa o valor da comercialização ou o valor de troca, dentro de um prazo previsível. Desta 
forma, REY (2012) salienta que as friches atuais, encerram uma multidimensionalidade quase 
ilimitada, contudo, é permissível antecipar a descrição dos seus traços mais importantes, sem 
menosprezarmos a singularidade de cada situação, devido à área ocupada, à sua posição 
geográfica, ao seu proprietário e ao seu valor imobiliário. Com o objetivo de interpretar este 
fenómeno recente, torna-se claro que é necessário delinear uma estratégia no universo do 
desenvolvimento urbano, conferindo-lhe uma papel central na reorganização do espaço, 



Ana Napoles e Rui Fernandes

28 Revista Arquitectura Lusíada nº. 7

pois o surgimento destas friches, na grande maioria das ocorrências, é o produto de um 
planeamento urbano anárquico2. Para REY (2012), as friches fortuitamente adotam usos de 
âmbito transitório, como por exemplo, iniciativas culturais (exposições, ateliers, espetáculos 
ou festivais), ou até um incremento de valor temporário do uso do solo, abrangendo os parques 
de estacionamento.

Norteamos os nossos esforços, em direção ao conceito de friches industrielles (ver figura 
n.º 5), pois este é o que melhor carateriza os espaços vazios na cidade, motivados pelo 
abandono das grandes unidades industriais (MARTINS, 2010). Como se sabe, as primeiras 
friches industrielles surgem a partir dos anos 50 do século XX, produto de elevados cortes 
ao nível da produção industrial ou energética. Esta situação, que numa primeiro instante era 
característica, das regiões produtoras de carvão do norte da Europa (os designados países 
«negros» como a zona de Lorraine em França ou a zona de Ruhr na Alemanha), disseminou-se 
gradualmente para, à época, circunscrever a maior parte dos aglomerados urbanos europeus, 
não obstante as atividades praticadas (RAFESTIN cit in REY, 2012, p. 29).

Figura n.º 5 Vista de uma friche industrielle

De acordo com REY (2012), é normal o aparecimento de uma friche industrielle ser o 
resultado material de uma decisão de deslocalização, tomada por motivos económicos, pela 
administração de uma ou de várias empresas. Esta deslocalização pode ser originada por 
inúmeros motivos, desde a movimentação integral da unidade fabril para a periferia do mesmo 
aglomerado urbano, até à exportação total de uma área de produção para outro território 
ou continente. Para REY (2012), tendo em linha de conta a multiplicidade de cenários que 
exortam a uma friche industrielle, a realidade formal destas áreas ostracizadas pode revestir-
se de características muito próprias. A seguir, algumas das elementares: 

Conjuntos de edifícios construídos durante o século XIX e primeira parte do século XX, 
abandonados pelas indústrias que primitivamente aí se instalaram, inseridos no tecido urbano 
e expressando um valor patrimonial interessante.

2 Communautés Urbaines de France. Caisse D’Epargne. Les friches, cœur du renouveau urbain. Les communautés 
urbaines face aux friches: état des lieux et cadre pour agir. (Brief&nous, 2010)
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Instalações industriais de grandes dimensões, conjuntos distintos de equipamentos 
ligados à produção e de construções contíguas.

Vazios urbanos ocorridos na sequência do fecho de fábricas erigidas no pós-guerra, que 
abrangem por vezes alguns edifícios de razoável valor patrimonial ou se manifestam na forma 
de terrenos baldios, após o desmantelamento dos locais e da demolição das construções.

Realmente MENDONÇA (2007) sustenta que LABASSE (1966) impeliu o conceito 
de friches industrielles, aliado a outros, tais como, “ciclos industriais” e “descentralização 
industrial”, destacando os aspetos sociais, espaciais e económicos provenientes da expansão 
da desindustrialização que ocorreu em França, no período pós-guerra (BRITTO e MARTINS, 
2009, p. 3). Neste contexto ainda, a representação friches industrielles aponta para uma 
heterogeneidade ilusória e pode denunciar apenas só uma das causas do fenómeno – a 
alteração da função original das fábricas de outrora. Curiosamente, o aparecimento de friches 
industrielles em zonas onde inicialmente existia indústria, conduz a uma pluralidade de opções, 
quer no âmbito do que classifica espacialmente estas áreas abandonadas, quer acerca das 
suas possibilidades de recuperação MENDONÇA (2007).

Para BRITTO e MARTINS (2009), o tecido urbano está a transfigurar-se a par com 
as alterações mais intrínsecas, refletidas no protótipo de realização capitalista. Salientam 
ainda que estas modificações que acontecem nas urbes, convergem com as alterações 
que emergem da economia global, independentemente de neste cenário intervirem mais 
personagens. Nesta etapa, é essencial salientar que, tal como BRITTO e MARTINS (2009) 
expressam, o fenómeno das friches industrielles progride por duas estradas paralelas, isto é, 
por um lado espelha a estreita ligação entre as alterações económicas e o lugar e, por outro, 
apontam alternativas para compreendermos a sua atual manifestação. Os novos guiões e 
dinâmicas que são conferidos a estas áreas abandonadas, evidenciam uma nova fase no 
desenvolvimento urbano, onde de uma forma inesperada se projetam novos conceitos, 
conservando o passado e, espectavelmente o inseparável valor patrimonial.

Tal como defende Fraga MARTINS (2010), as friches industrielles assumem uma 
orientação dicotómica pois são um compromisso e uma alternativa. Compromisso originado 
pelo impacto ambiental (quer seja ao meio social, quer ao meio físico) que este fenómeno 
poderá fazer surgir. Alternativa porque surge uma possibilidade para um reaproveitamento 
do espaço. Desta forma, Fraga MARTINS (2010) assegura que, com o desenvolvimento 
incontrolável das cidades – aquilo a que outros autores denominam por urban sprawl, visível 
na figura n.º 6, inúmeras indústrias movimentam-se para territórios mais excêntricos aos 
centros urbanos, massacrados pela poluição, grande volume de tráfego, ruído, entre outros, 
produzindo zonas industriais fixadas em áreas de condição periférica e, previsivelmente, as 
fábricas foram deixando as zonas mais centrais onde surgem como friches, marginalizadas, 
desagregando o tecido urbano, propriedade do core da cidade.
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Figura n.º 6 O fenómeno do urban sprawl que massacra o tecido urbano

Assim, para MENDONÇA (2007), o quadro de degeneração das zonas que envolvem 
friches, relacionar-se-á com o formato em que são examinadas, ou pela inexistência de 
preservação a que se propõem os espaços e os imóveis ainda existentes, materializando-
se num panorama urbano decadente. Alguns putativos efeitos, conduzirão a uma escalada 
da intranquilidade e, em determinados cenários, o romper da violência gratuita nas áreas 
contíguas, “influenciando as práticas sociais, alterando hábitos da vida dos habitantes, 
costumes e visões do mundo relacionados aos espaços” (MENDONÇA, 2007, p. 12). 

Efetivamente MENDONÇA (2007) acentua que resistem múltiplos efeitos económicos 
e sociais inerentes às friches, permanecendo uma estreita ligação com o incremento do 
número de desempregados e a diminuição da chamada oferta cultural, ou seja, a restrição 
da quantidade de teatros, cinemas, praças e zonas de lazer. Tal como MENDONÇA (2007) 
sustenta, é decisivo alertar para as diferentes sequelas que poderão ocorrer do afastamento 
destes lugares, como por exemplo, a negação de determinadas atividades, conduzindo à 
quebra de receitas, custos de manutenção e vigilância, o prejuízo em relação ao estímulo 
necessário para as empresas que detenham a intenção de se fixar nas zonas adjacentes às 
friches, anunciando antecipadamente a diminuição do valor património social.     

Prosseguindo com MENDONÇA (2007), este defende que a recuperação pode, por um 
lado, coadjuvar na preservação da identidade local e transformação do tecido urbano e, por 
outro, preencher as necessidades da urbe, ou seja, carências ao nível da habitação, ausência 
de uma economia local e zonas de lazer. A deterioração destas áreas induz o desaparecimento 
de imóveis com grande valor, imprimido na memória coletiva e estrutura identitária de uma 
cidade. Para além disso, as intenções projetuais a materializar nas friches industrielles não 
deverão ser postas em prática, sem que se tome consciência que a onda de choque resultante 
da alteração na função do espaço, propaga-se no tecido urbano e na forma como as friches 
interagem com os espaços contíguos (Fraga MARTINS, 2010).

Tendo como pano de fundo o atual crescimento urbano sustentável, o aumento da 
reabilitação dos atuais espaços edificados, surgiu como uma forma válida, no sentido de 
deter a expansão urbana e os seus efeitos negativos. As friches industrielles, grandes áreas 
que na maior parte das vezes estão dotadas de uma localização excecional no centro das 
cidades, preservam deste modo, potencialidades para o desenvolvimento de grandes projetos 
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(BENALI, 2012). Resumindo, sempre que se aborda a questão da elaboração de planos 
urbanos, as friches industrielles deverão fazer parte da equação, com a finalidade de serem 
integrados nos ditos planos, determinando uma nova função na malha urbana, agindo como 
um corpo capaz de unir os espaços adjacentes.

conclusões

O diálogo acerca do estabelecimento das relações entre a cidade e as friches industrielles 
só será possível se tomarmos consciência que a cidade se comporta como um corpo em 
constante mutação, que responde com transformações aos inputs exortados pela arquitetura. 
Desta forma, tomamos consciência da importância de procurar dinâmicas de análise da 
cidade, para que futuras ações no universo do planeamento urbano concorram para contrariar 
o divórcio entre a cidade e as populações, constituindo ligações entre as pessoas, os imóveis 
industriais com os passeios e com a sua envolvente. Recorde-se que, mais do que uma 
ação isolada, muitas das vezes despida de valores estéticos e funcionais, contribuindo para 
um voltar de costas entre o edifício e a envolvente, adiando apenas a exteriorização de uma 
nova friche, é fundamental devolver pacífica e eficazmente o imóvel recuperado à cidade, 
promovendo novas interações socioespaciais contextualizadas e, estimulando a harmonia 
entre a memória do lugar e a escala humana.  

É necessário reforçar que o abandono das grandes unidades industriais contamina o 
edificado contíguo que, numa fase inicial do desenvolvimento da cidade, se fixou junto das 
fábricas, valendo-se da relação simbiótica vertida na expansão da malha urbana. Desta forma, 
é objetivamente esta relação de dependência entre pessoas e edifícios que evolui para as 
conexões socioespaciais complexas, suportadas agora por uma memória identitária projetada 
no futuro, que se materializa no lastro da fábrica, impossível de omitir nem deixar que perca 
a batalha entre ambíguos investimentos imobiliários, fundados em interesses económicos 
pouco claros, caminhando perigosamente para a conversão em novos vazios urbanos da 
cidade pós-moderna.

Sintetizando, durante o seu funcionamento, a fábrica soube de uma forma inteligente 
infundir no âmago dos seus colaboradores, reminiscências que estes herdaram por direito, 
quando a fábrica encerrou e que eles, atuando como guardiões de um tesouro imaterial, 
souberam preservar essas memórias, pois “o homem não é só homem daquele país e daquela 
cidade, mas é o homem de um lugar preciso e delimitado, e não há transformação urbana 
que não signifique também transformação da vida dos seus habitantes” (ROSSI, 2001, p. 
242), relacionando as agora ruínas descaraterizadas e moribundas com um passado ufano, 
impossível de obliterar, procurando dinâmicas para inventariar, analisar e devolver as friches 
industrielles à cidade.
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