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 “Intervir equivale a actuar conscientemente 

en el proceso dinámico de la ciudad; 

debiendo añadirse que, en todo caso, habría 

de garantizarse la mínima estabilidad 

necesaria para que la forma urbana, en sus 

partes y en el todo, prolongue una identidad 

que ha sido conseguida lenta y 

trabajosamente. […] la ciudad es un 

patrimonio del pasado a transderir hacia el 

futuro y, si es posible, mejorando por el 

presente.”  

GARCIA, Francisco de (1992) – Construir en lo Construido. 
Madrid : NEREA, S.A. ISBN: 84-86763-65-7. 



 

   



 

APRESENTAÇÃO 

 

Reutilização de Edifícios Industriais: três casos em Portugal 

 

Francisco Correia Martins David Costa 

 

Com a presente dissertação pretendeu-se explorar o reencontro do legado industrial na 

vida contemporânea. Procurou-se reflectir e analisar, cronologicamente, os eventos que 

levaram a arquitectura industrial e todos os seus vestígios, provenientes da Era 

industrialista, a entrarem em conflito com as nossas vidas e, entender o peso que estas 

estruturas têm e tiveram na nossa história e na nossa cultura. 

Através desta análise, focalizada para o território português, tende-se a sensibilizar e a 

consolidar uma ideia e uma vontade de valorizar este legado. Entender os preconceitos 

da sociedade e os métodos de combate para reintegrar – reutilizando - a ruína, que em 

tempos foi o centro da nossa economia, o esplendor da sociedade moderna. Desse 

modo, a reutilização de um espaço industrial, é a nosso ver, um método bem conseguido 

para reintegrar estas estruturas devolutas no qual potencializa não só a economia de 

determinada zona/região, mas também oferece novas centralidades e melhores 

condições de vida.  

Palavras-chave: Arquitectura, Indústria, Reutilização, Reconversão, Património 

Industrial. 

  



 

  



 

PRESENTATION 

 

Reuse of Industrial Buildings: three cases in Portugal 

 

Francisco Correia Martins David Costa 

 

The hereby dissertation proposes to explore the reunification of the industrial legacy into 

contemporary life. It reflects on, and chronologically analyses, the events that have led 

the industrial architecture and all its marks from the Industrial Age to conflict with our 

lives, and come to the understanding of the importance such structures had, and still 

have, in our history and culture. 

This analysis, focused on the Portuguese Territory, has been willingly directed to raising 

awareness and consolidating the concept of the value of such legacy. Moreover, 

understanding the prejudice of society and the means to contest it, in order to reinstate 

– reuse – the buildings now falling in ruin which once were the center of the economy 

and splendor of modern society.Therefore, reusing a former industrial space is here 

regarded as a proficient form to reinstate these abandoned structures, leveraging the 

economy of the area/region and by also providing new central infrastructure and better 

living conditions. 

Keywords: Architecture, Industry, Reuse, Reconversion, Industrial Heritage. 
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1. INTRODUÇÃO1 

A arquitectura industrial desempenhou um papel fundamental para a experimentação 

dos movimentos que surgiram de uma época revolucionária derivada dos avanços 

tecnológicos e científicos. Dela vieram a nascer Obras de grande poder ideológico, mas 

também de grandes impactos sociais e culturais, e consequentemente ambientais, que 

com este mesmo avanço tecnológico, levou a inúmeros edifícios a caírem no desuso, 

na ruina. Como tal, o nosso estudo pretende analisar os processos que procuram dar 

uma segunda oportunidade a estes edifícios – reutilização e reconversão – 

reintegrando-os na vida social e revitalizando as áreas urbanas em decadência. Isto 

porque estes espaços, classificados como património ou não, representaram e 

representam um papel fundamental (valor) para a sociedade, para a cultura e para a 

economia do mundo Ocidental. 

O nosso trabalho, focado no território português, tende a criar um processo cronológico 

que demonstra as diversas fases do tempo, desde o início do edifício até à reutilização 

da ruina. Inicialmente, focamo-nos num panorama mais lato (internacional), onde 

percebemos as origens destes espaços industriais (revolução industrial), os materiais e 

as técnicas que surgiram ao longo dos anos e o desencadeamento ideológico, que estes 

originaram, e a evolução do desenho arquitectónico. Dentro do panorama de 

enquadramento e contextualização, com o intuito de haver um foco acrescido sobre o 

nosso território, abordamos “O caso português” onde percebemos a industrialização e 

a desindustrialização que o País comportou e as políticas provenientes desse tempo, 

bem como, a influência que teve no desenho arquitectónico, tanto dos processos e 

conceitos que já decorriam fora do nosso território, como da consciencialização que 

esses processos trouxeram para a nossa arquitectura.  

Após termos entendido os motivos que levaram os edifícios à ruina 

(desindustrialização), no segundo capítulo, recorremos a estudos que nos permitam 

perceber a aceitação e afirmação do monumento histórico e a origem do património. De 

um modo sintético, iremos estruturar o nosso trabalho em três pontos, “enquadramento”, 

“pertinência” e “modos de intervenção”. No primeiro ponto, são abordadas as origens do 

património, as políticas de intervenção (conservação e restauro) e as personagens com 

maior relevância, para entender a evolução que o património sofreu até, por fim, incluir 

os edifícios que pretendemos estudar. No segundo ponto, explicamos o interesse que 

estes espaços têm em continuarem nas nossas vidas – os valores inerentes a estes 

                                            
1 O presente trabalho não segue o novo acordo ortográfico, estando elaborado segundo a norma portuguesa 
405 
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espaços, tanto pelas leis que surgiram ao longo dos tempos, como, pelos valores de 

identidade e afectividade das sociedades e pelo papel que desempenham na 

configuração do desenho urbano das cidades. Para, no último ponto, abordármos as 

ideologias de intervenção nestes espaços, e o conceito de “Construir no Construído”, 

criando o mote para os nossos casos de estudo. 

E por fim, os casos de estudo, que funcionaram como exemplos significativos de 

algumas das soluções tomadas para a intervenção (reutilização e reconversão) de 

espaços industriais. Fica assente que através destes conceitos, é possível reintegrar 

estas estruturas devolutas, ou em ruína, dando-lhes uma nova vida, um novo propósito 

para continuarem na vida contemporânea. A análise realizada aos casos de estudo, 

divide-se também em três pontos, nos quais enquadramos as indústrias de determinada 

região, o percurso que a pré-existência percorreu até à sua decadência e a intervenção 

que deu de novo vida e revigoração ao tecido urbano e às sociedades inseridas na sua 

envolvente. 

Contudo, o objectivo do nosso trabalho incide na necessidade de conhecer uma vertente 

da nossa disciplina na qual não foi lecionada nas aulas: a reabilitação. Embora seja um 

tema usual, pretendemos explorá-lo não só pela necessidade futura de reconstruir, ou 

melhor, de intervir sobre o construído, mas também pela importância que a história 

comporta nas nossas vidas e na nossa aprendizagem como cidadãos e arquitectos. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO 

[…] Ó rodas, ó engrenagens, r-r-r-r-r-r-r eterno!  

Forte espasmo retido dos maquinismos em fúria!  

Em fúria fora e dentro de mim,  

Por todos os meus nervos dissecados fora,  

Por todas as papilas fora de tudo com que eu sinto!  

Tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos,  

De vos ouvir demasiadamente de perto, 

E arde-me a cabeça de vos querer cantar com um excesso  

De expressão de todas as minhas sensações,  

Com um excesso contemporâneo de vós, ó máquinas! […] 

(Campos, 1993) 

2.1. A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

Para melhor entendermos a génese dos espaços industriais que irão ser estudados, 

será necessário perceber os acontecimentos que desencadearam a sua construção: A 

Revolução Industrial. Desta forma, começaremos por analisar o contexto social, político 

e económico que a antecede. Na Europa, uma sequência de revoluções irá guiar-nos a 

uma revolução maior, deixando a pergunta: Onde tem origem a revolução industrial? A 

palavra “revolução” significa: “Acção de realizar mudanças profundas; acto ou efeito de 

revolucionar. […] Movimento de carácter insurrecional, com o objectivo de instaurar uma 

alteração profunda no quadro político e institucional que pode conduzir à queda do 

regime.” (Academia das Ciências de Lisboa, 2001, p. 3253)  

A revolução industrial foi um acontecimento que alterou e delineou o rumo da 

humanidade, da sociedade e por consequência o desenho da cidade. Jean Pierre Rioux, 

afirma que: “A Revolução Industrial é [a] certidão de nascimento do nosso mundo de 

hoje.” (Rioux, 1982, p. 22)  

No século XVII, cerca de cem anos antes da Revolução Industrial, existiu uma Guerra 

Civil em Inglaterra, que opunha os partidários do Rei Charles I e o Parlamento. Em 

causa estava uma Monarquia absolutista, e a guerra termina com a execução de 

Charles I. A Monarquia absolutista transforma-se assim numa Monarquia parlamentar, 

onde ao rei é-lhe tirado o poder de ditar a sua palavra como lei. Esta mudança de regime 

ficou conhecida como a Revolução Gloriosa que criou uma economia liberal e instaurou 

um novo sistema parlamentar. As leis e despesas passavam a ser controladas pelo 

parlamento, garantindo assim uma estabilidade política onde o Estado de Direita viria a 
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ser fundamental para o desenvolvimento científico, para a criação de empresas e 

produção de lucro individual. O pensamento, livre de todos os preconceitos, permitia o 

avanço tecnológico. A liberdade política experimentada em Inglaterra abria caminho 

para a Revolução Industrial. 

No entanto, o sistema político britânico era excepcional. Paralelamente, em França, um 

país duas vezes maior que Inglaterra e com uma riqueza imensa em minerais, 

continuava a ser uma monarquia absolutista, fundada por Louis XIV, que exercia grande 

controlo sobre a vida económica e política. A troca livre de ideias foi o factor que mais 

distanciou Inglaterra de França, pois, enquanto Inglaterra prosperava e enriquecia o seu 

pensamento e a sua mentalidade devido às alterações governamentais sofridas, França 

apesar da sua grande riqueza mineral, estagnava.  

As condições geográficas que Inglaterra comportava, juntamente com o pensamento 

livre que era permitido pela Monarquia parlamentar, fez com que Inglaterra reunisse as 

condições necessárias para ser o “berço” da Revolução Industrial. 

Porém, não é possível perceber o início da revolução industrial sem compreender a 

evolução agrícola. Isto porque, ao ser a base da subsistência de qualquer País, revelou-

se bastante mais importante no capital e no peso da produção de toda a Inglaterra. Já 

desde o século XVIII, com a unificação dos grandes investidores e dos produtores da 

pequena nobreza, veio-se a criar uma classe de produtores fundiários que se traduzem 

na força económica social do país. Deste modo, foram necessários criar novos métodos 

e novos sistemas para capitalizar e melhorar a produção agrícola. Os proprietários 

começam por vedar e dividir os terrenos, criando uma rotatividade do solo, aumentando 

assim os seus rendimentos deixando o conceito de “openfield” para trás. (Rioux, 1982, 

p. 38) 

 A Revolução Agrícola foi um factor central para todo o capital adquirido pela Inglaterra. 

Jean-Pierre Rioux refere que: “Estas afirmações revelam a complexidade da relação 

entre a revolução agrícola e a descolagem […] todos os especialistas estão de acordo 

em considerar o papel da revolução agrícola sob os seus diferentes aspectos como o 

elemento central do debate acerca das origens da revolução industrial.” (1982, p.42) 

O crescimento desta produção vai provocar um aumento da siderurgia, perante a 

procura de utensílios de ferro que irão auxiliar a agricultura. Isto é, a produção de ferro 

duplica entre 1720 e 1780. Igualmente, a indústria têxtil é estimulada por este 

crescimento, sendo o equipamento mecânico aperfeiçoado e melhorado, tornando estes 
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dois sectores fulcrais no arranque e no crescimento da revolução industrial. (Rioux, 

1982, p.44) 

No entanto, para sustentar todos os ganhos alcançados por Inglaterra até à data foi 

necessário solidificar o sistema bancário. Dessa forma, instala-se uma “revolução” 

financeira, onde foram criadas novas instituições, como bancos e a bolsa de valores, 

fazendo com que a população investisse e lucrasse com as empresas emergentes. 

Todas estas riquezas melhoraram e perpetuaram uma qualidade de vida acrescida de 

grande parte da população, o que fez com que o PIB (Produto Interno Bruto) 

aumentasse mais que o dobro no decorrer do século XVIII. 

Inglaterra, ao contrário de França, estava disposta a tomar a liderança mercantil 

mantendo o controle e protecção das rotas de comércio lucrativas. Tendo em conta que 

a angariação de capital era fundamental para assegurar um “take off” estável, as 

receitas do governo foram facultadas para a construção da Marinha Real, de modo a 

proteger e a incentivar os comerciantes privados. 

No início do século XVIII, Inglaterra tornou-se numa superpotência naval com a maior 

frota do mundo, permitindo ao império comercial uma expansão e um florescimento ao 

longo do século. As colónias das Índias Ocidentais foram o centro gerador de toda a 

riqueza necessária para o investimento da Revolução Industrial. A Ilha de Antígua foi o 

centro da sua defesa perante todos aqueles que queriam ficar com as suas riquezas. 

Inglaterra beneficiou do maior império comercial já visto no mundo, exportando 

mercadorias não só das Índias Ocidentais, como também tabaco da América do Norte, 

especiarias da India e chá da China. Mais tarde, no final do século XVIII, a cana-de-

açúcar desempenhou um papel fulcral na economia imperial, tendo sido líder das 

importações. Toda esta riqueza foi criada com um terrível custo humano, com a 

exploração e sofrimento de milhões de escravos.  

No entanto, era necessário criar pontos de acesso que permitissem um fluxo de matéria-

prima para as fábricas, assim como do produto final para o consumidor. Para isso, foram 

criadas estradas de modo a facilitar e agilizar as trocas. O produto era transportado 

através da força animal, o que se traduzia num transporte instável, levando a uma 

quebra nos lucros. Desta forma, como Inglaterra detinha elevados recursos hídricos, 

foram aproveitados os canais fluviais para fazer essas travessias, proporcionando assim 

a um aumento significativo dos lucros. Estes canais foram também fulcrais para o 

posicionamento das fábricas, pois, os sistemas mecânicos, utilizados como ferramentas 
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de produção, eram movidos pela força da água (energia hidráulica). Assim sendo, é 

notório a inclusão de diversas indústrias nas margens dos rios. 

No decorrer do século XVIII, surgiu a máquina a vapor. Tendo-se revelado como ponto 

fulcral para o desenvolvimento da revolução industrial, veio ditar um novo rumo à 

sociedade, uma nova forma de pensar e de agir. Esta impulsionou um novo tipo de 

indústria, onde já não era necessária a força humana. Desta maneira, as fábricas já não 

necessitavam dos recursos de produção anteriormente mencionados. Este 

acontecimento gerou uma independência no posicionamento das indústrias no território, 

levando a novos pensamentos e novos desenhos da cidade. 

A máquina a vapor de James Watt não influenciou apenas a indústria, mas também a 

mobilidade e o pensamento da sociedade. Servindo de modelo base para a locomotiva 

– caminho-de-ferro – encurtou as distâncias entre as pessoas e o produto, e da matéria-

prima e a fábrica, conduzindo o sector económico a um crescimento ao longo dos anos.  

“As consequências são imensas. O caminho-de-ferro acelera a revolução industrial. 
Graças a ele, o espaço encurta-se, as ideias novas circulam, as mentalidades evolvem 
a cidade penetra nos campos […] A metalurgia toma definitivamente o lugar dos panos 
de algodão como sector decisivo do crescimento [...]” (Rioux, 1982, p.94) 

Os avanços tecnológicos que ocorreram, entre o século XVIII e século XIX, foram 

fulcrais para o progresso feito na indústria. As energias motoras foram as que tiveram o 

impacto mais visível. Como podemos observar, o carvão, tendo sido utilizado como fonte 

de energia durante muitos anos, era agora substituído, como fonte de combustível, pela 

máquina a vapor, oferecendo assim, uma produção maior e mais rápida dos produtos 

requeridos pela sociedade. 

No decorrer do século XVIII, o pensamento livre e a evolução dos transportes, fez com 

que a troca de ideias e de pensamentos se propagassem com muita facilidade, 

originando avanços na tecnologia e na ciência. Consequentemente, estes avanços 

realizados no campo da medicina, das melhorias impostas na higiene individual e no 

saneamento das cidades, conduziram Inglaterra e o Mundo Ocidental a um crescimento 

demográfico, que foi ditado não pelo aumento da taxa de natalidade, mas sim, pelo 

declínio da taxa de mortalidade, onde a esperança média de vida aumentou 

respectivamente. Isto, trouxe um aumento da mão-de-obra, que se fixaram nas zonas 

industriais junto das minas de carvão e ferro, e transformações nas cidades. 

A revolução demográfica que se sentiu ao longo destes anos foi uma das condicionantes 

para a revolução industrial ou, até mesmo, uma mais valia. Isto porque, com o aumento 
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da população, a diversidade dos produtos e dos consumidores é maior, fazendo com 

que o crescimento económico aumentasse e os processos técnicos fossem melhores 

para suster o grau de resposta mais elevado. No entanto, em Inglaterra, o crescimento 

demográfico registado é inferior a todos os outros países da Europa Ocidental. Isto 

demonstra que um crescimento acelerado da população poderia vir a provocar uma 

barreira para o crescimento industrial, pois os progressos técnicos alcançados até então 

não responderiam a toda essa demanda. (Rioux, 1982, p.32) 

“O crescimento demográfico foi uma condição talvez necessária da revolução industrial, 
mas certamente não suficiente” (Rioux, 1982, p.35)  

Uma vez que a Revolução Industrial foi impulsionada pela agricultura e pelo capital que 

se gerou à sua volta, foram as técnicas associadas a ela e muitas vezes não associadas 

que fizeram com que houvesse uma revolução. Com isto, a Revolução Industrial 

começou no século XIX com o aparecimento da máquina a vapor e da energia que a 

suportava: o carvão. 

A Revolução Industrial foi uma revolução tecnológica que, com o progresso das 

mentalidades, dos estudos realizados e das ciências cada vez mais especializadas, o 

Mundo Ocidental, vai comportar uma segunda Revolução. Esta revolução ditada pelas 

novas energias e tecnologias – electricidade e petróleo – influenciou não só a 

produtividade industrial e a economia, como despertou novos conceitos para a 

arquitectura, novas ideias, novos materiais e novos desenhos, tanto do “objecto” 

arquitectónico como do espaço urbano que o envolve. Sendo talvez a mais profunda 

transformação que veio modificar todo o pensamento da humanidade desde o Neolítico, 

onde foram alteradas as regras de mercado de iniciativa individual e colectiva, as 

tecnologias e a atitude do homem face ao trabalho e à economia, atingiu todo o 

quotidiano, cultura e mentalidade da sociedade. 

No entanto a mecanização, contribuindo para a massificação dos produtos, trouxe 

repercussões a nível social e económico. Deu-se o êxodo rural, que com a crescente 

populacional concentrada na cidade e nos locais de trabalho, e com o declínio da 

actividade agrícola, o homem teve que se mobilizar para a cidade. Outro factor que 

contribuiu para o desequilíbrio social foi a exploração no trabalho, pois para assegurar 

uma rentabilidade aceitável, os salários eram reduzidos proporcionando crises de 

desemprego e perturbações no mercado de trabalho. Dentro destas conjunturas, o 

operário e a sociedade revoltaram-se contra o sistema e contra a mecanização.  
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2.2. A ARQUITECTURA E OS NOVOS MATERIAIS  

Uma vez compreendida e feita a contextualização de uma época onde as novas 

tecnologias ganham um impacto tremendo na vida e mentalidade da sociedade, é 

importante perceber a influência que a máquina trouxe ao desenho do espaço industrial, 

e, como estas novas indústrias se foram integrando e inserindo no território, 

perpetuando um novo pensamento e um novo modo de ver a arquitectura, que rompe 

com tudo aquilo que já fora vivenciado. 

Segundo o Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, a definição da palavra 

“indústria” consiste na “Destreza ou habilidade para fazer alguma uma coisa […] 

Conjunto de actividades que concorrem para a produção e circulação de bens. […] 

Actividade económica que constitui o sector secundário e tem em vista a exploração dos 

recursos minerais, das fontes de energia e a transformação das matérias-primas em 

bens de produção ou de consumo.” (Academia Das Ciências De Lisboa, 2001, p. 2088) 

Quando falamos em indústria, temos em consideração todos os espaços que digam 

respeito à extração, transformação e armazenamento da matéria-prima. Deste modo, 

encontramos vários grupos que pertencem à indústria, como: oficinas, galopões, silos, 

depósitos, usinas, manufacturas e as fábricas.  

Até ao século XVII, é a primeira designação que sobressai, ou seja, nos tempos da Pré-

Indústria, o artesão era o protagonista na transformação da matéria-prima em objectos 

para uso humano. Os espaços de trabalho que sustentavam toda esta transformação, 

apresentavam uma escassa produção de objectos, assim sendo, desenvolviam-se 

associados à habitação, onde muitas vezes não existiam qualquer tipo de separação 

entre elas. Deste modo, a configuração espacial não é definida pela actividade, nem 

esta a desenha. Estes espaços denominavam-se de oficinas. 

No decorrer do século XVII, a figura do artesão foi substituída pela manufactura. 

Albergada num pensamento lógico em relação à produtividade, consiste na conversão 

da matéria-prima em objectos através da ajuda do Homem apoiada em conjunção com 

a máquina. As oficinas perdem a sua função e o artesão o seu papel. Ao integrar a 

máquina nos sistemas de produção em prol de diminuir o esforço e o tempo, o ser 

humano agora trabalha em concordância com a máquina partilhando o mesmo espaço. 

Estas alterações vão criar consequências na estrutura de produção como na estrutura 

social. Estando o homem do século XVIII assente na ciência, como estimulador para o 
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seu desenvolvimento e aperfeiçoamento social, no século XIX, é estimulado pela 

produção e mecanização. 

A arquitectura das oficinas inserida nas cidades mediavais não alteraram 

significativamente a paisagem urbana, pois ao estar integrada na habitação não tem a 

volumetria notável de um espaço que alberga uma produção em série. Em contrapartida, 

os espaços destinados à manufactura, ao ocuparem edifícios próprios, marcaram a 

paisagem urbana.  

 “o desenvolvimento da manufactura […] começou a marcar indubitavelmente o território. 
[…] Disseminadas no território ou instaladas nas cidades é n[esta] época […] que se 
assiste ao embrião do que se virá apelidar de “urbanismo industrial”.” (Folgado, 2006, 
p.81) 

Os edifícios destinados à manufactura são desenhados e localizados estrategicamente 

consoante as suas necessidades, tanto de energia motora, matéria-prima, como vias de 

acesso ou áreas de distribuição. No entanto, nesta fase – fase eotécnica2 – a energia 

utilizada é produzida pela natureza (água, vento, humana e animal). Deste modo, as 

estruturas industriais encontram-se espalhadas pelo território, nomeadamente junto aos 

cursos dos rios, com o intuito de aproveitar a energia hidráulica. Exemplo disso é a 

fábrica “Silk Mill” (1717-21), localizada próxima do rio Derwent, em Derby, construída 

por George Sorocold para a família Lombe. A construção destes espaços era realizada 

mediante os sistemas tradicionais – estrutura em madeira e pedra, e revestidos a 

alvenaria. Devido a este sistema estrutural, o espaço não comportava ainda uma 

definição espacial de um edifício industrial ou de produção industrial; no entanto, vai 

marcar as directrizes para o Movimento Moderno. 

 
Ilustração 1 – Fábrica “Silk Mill”, Actual Museu Industrial. 
(Derby Museum, 2016b) 

 
Ilustração 2 – Fábrica “Silk Mill”, Actual Museu Industrial. (Derby 
Museum, 2016a) 

                                            
2 Lewis Mumford (1895-1990), no seu livro “Tecnics and Civilization” distingue o desenvolvimento da técnica e da 
sociedade em três fases: eotécnica – encontra-se associada ao inicio da tecnologia moderna, à transição do artesanato 
com a manufactura e ao complexo água/madeira; paleotécnica – esta fase anda intimamente ligada com a Revolução 
Industrial e com as tecnologias (maquina a vapor)  materiais (carvão e ferro) e os sistemas que nasceram dela; 
neotécnica – é representada pelo emprego da electricidade nos complexos industriais, pela produção em série. 
(Mumford, 1934) 
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 Com o desenvolvimento de novos sistemas e instrumentos de produção, os espaços 

dedicados ao artesanato tornam-se inaptos, uma vez que as suas áreas eram reduzidas. 

Ainda que já existissem actividades que empregavam a máquina artesanal, os espaços 

de produção de artesanato eram concebidos em função do homem, utilizando-o como 

base de proporção e dimensionamento. Os novos instrumentos de produção são agora 

os protagonistas do espaço e matriz da sua concepção, criando uma nova visão e uma 

mentalidade racionalista em relação à produtividade e ao edifício como parte integrante 

desse processo. 

A máquina e a técnica são o símbolo do progresso industrial vivenciado no século XIX, 

e a estas estão associados o conhecimento; a actividade de produção a que se 

destinam; as ferramentas e energias que as suportam; o tipo de produtos que são 

criados; a arquitectura que os comporta e a inserção no território. (Folgado, 2012, p. 26) 

“As Soluções formais dos edifícios de produção, a localização da casa da máquina a 
vapor, a utilização de determinada solução construtiva, as relações de trabalho 
desenvolvidas manifestaram uma exigente dinâmica espacial inseparável do vasto 
programa produtivo desenvolvido no seu interior.” (Folgado, 2012, p. 27) 

Tendo por base as palavras de Deolinda Folgado3, o espaço, que alberga os 

mecanismos e as técnicas, funciona como um “organismo estruturado” pela lógica da 

própria mecanização e pela articulação da máquina com o Homem. A máquina a vapor 

de James Watt, como refere a citação feita, teve um papel fulcral no funcionamento de 

um edifício industrial, alterando o seu interior segundo as exigências espaciais causadas 

por ela. Com isto, foi necessário estudar o sistema mecânico de distribuição de energia, 

assim como, a sua disposição no espaço. A manufactura, utilizando a energia hidráulica 

como motor de energia, formou o primeiro conceito de fábrica. Porém, foi com o 

desenvolvimento da máquina a vapor, que funcionava como motor central  transmitindo 

energia para todas as máquinas, que se conceptualizou a fábrica moderna. ( 2012. p. 

27) 

Segundo a autora, a fábrica é como um “organismo vivo”. Necessita de espaços 

funcionais que respondam às necessidades produtivas e, como tal, criar soluções 

formais. Isto é, dar resposta a um programa é uma questão fundamental para a 

concepção do espaço interior, que de certo modo vai contribuir para o desenho exterior. 

                                            
3 Deolinda Folgado (1965-) - “Doutorada no ramo de História – especialidade em Arte, Património e Restauro na FLUL, 
em 2010, com a tese a “A nova ordem industrial – Da fábrica do Território de Lisboa (1933-1968)”. Autora de inúmeros 
artigos e de textos integrados em obras colectivas no âmbito do património, património ou urbanismos associado à 
indústria. Coordenou diversos projectos no âmbito dos inventários e da divulgação do património cultural, nomeadamente 
a Revista Património /DGPC, enquanto coordenadora editorial. Actualmente, exerce funções de Chefe da Divisão do 
Património Imóvel, Móvel e Imaterial da Direcção-Geral do Património Cultural.” (Universidade Nova De Lisboa. 
Faculdade De Ciências Sociais E Humanas. Instituto De História Contemporânea, 2018) 
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Bruno Zevi4, “defendeu que a forma dos edifícios reflecte a fluidez, o crescimento e a 

flexibilidade do espaço interno.” (2012, p.26) Desta maneira, o desenho traduz-se nas 

premissas de “forma-função” onde Paul Souriou em 1904 afirma na sua Obra “La Beauté 

Rationalle”, que : “Qualquer coisa pode considerar-se perfeita quando está conforme a 

sua utilidade […] O objecto adquire a sua beleza no momento em que a sua forma é a 

expressão manifestada da sua função”. (Tostões, 2006, p.61) 

O edifício industrial ganha uma importância equivalente à mecanização, pois a nova 

maneira de pensar procura uma arquitectura que responda à razão e lógica dos 

processos de produção. Ou seja, o edifício não é nada do que uma máquina onde 

actuam outras máquinas. E que, em função da máquina, o espaço vai se caracterizando, 

impondo novas regras e uma nova gestão no trabalho.  

Frederick Taylor (1856-1915), engenheiro mecânico, introduz a gestão científica no 

trabalho. Este novo conceito criou alterações tanto nos processos de produção como no 

seu espaço. Isto é, para garantir uma maior e melhor produção a custos reduzidos, foi 

necessário estudar a relação da actividade do operário com a máquina, calculando o 

tempo e a velocidade a que estes respondiam. Deste modo, o espaço é configurado e 

apoiado em estruturas formais onde governa a ordem e a preocupação com a eficiência 

do trabalho, com vista a aumentar e melhorar os processos de produção. Tudo é 

direcionado para uma melhor e vasta produção, onde o espaço deve comportar uma 

flexibilidade e segurança de modo a que haja uma organização científica na produção. 

Em paralelo aos estudos realizados por Taylor, Henry Ford introduz mecanismos na 

produção para a sua fábrica de automóveis. Mecanismos esses que vão encurtar o 

tempo de produção, fazendo com que um novo conceito surja - a velocidade. Não tendo 

sido o primeiro a desenvolver a linha de montagem automatizada5 é, no entanto, quem 

maior teve impacto no desenvolvimento do mesmo. Criando, para a arquitectura, um 

novo modo de desenhar e pensar os espaços de produção. 

Ambas as figuras referidas tiveram um papel fulcral no desenvolvimento da arquitectura 

industrial, uma vez que Taylor optimiza o trabalho mecânico e Ford automatiza a 

produção. (Folgado, 2012, p. 32) 

                                            
4 Bruno Zevi (1918-2000) - foi um arquitecto, urbanista italiano e historiador critico do Movimento Moderno. 
A descoberta da arquitectura orgânica de Frank Lloyd Wright e as respostas à problemática do pós-Guerra, 
sustentaram o trabalho critico aos preceitos racionais e formais impostos pelo Movimento Moderno. 
5 Henry Ford baseou-se nos sistemas provenientes das fábricas de carne enlatada de Chicago para criar a 
sua linha de montagem para o modelo “Modelo T”. (Folgado, 2012, p.30) 
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Henry Ford, defensor da organização do espaço interno em prol de um aumento da sua 

eficiência e sem conhecer os estudos realizados por Taylor, não desprezou para a sua 

fábrica a organização do trabalho. Uma vez que acreditava que esta gestão e 

organização do espaço iria criar benefícios para os trabalhadores. Para Henry Ford o 

edifício industrial não deveria ser pensado como um espaço de lazer, mas sim como um 

espaço de produção. Onde tudo tinha de estar em perfeitas condições de higiene e cada 

centímetro deveria ser aproveitado para não haver desperdícios. (Branã, 2006, p.38)  

Albert Kahn e o seu irmão Mortiz eram defensores da “solvência técnica”. Para conceber 

um espaço de trabalho era necessário adquirir um conhecimento relativamente às 

actividades que lá ocorriam. Mortiz, em 1917, publica “The Design and Construction of 

Industrial Building”, que tinha como objectivo enunciar os ideais a que um edifício se 

deve reger para albergar um sistema de produção. Ao contrário dos arquitectos 

europeus, que iremos falar de seguida, defende que as condições estéticas do edifício 

ficam num segundo plano (Braña, 2006, p.40) ou somente utiliza alguma ornamentação 

na entrada do edifício de modo a criar um efeito publicitário, pois acredita que o espaço 

interno deve ser organizado em conformidade com os ciclos de produção (Bucci, 1991, 

p.24). Neste sentido, conceptualiza uma “figura profissional” que vai de encontro aos 

seus ideais, o “Factory Designer”, que tinha como propósito “unir o seu conhecimento 

da arquitectura com o da engenharia civil, mecânica e a electrónica.” Albert Kanh, 

estando em plena sintonia com o seu irmão, vai representar a visão que Le Corbusier 

defendera como um “genérico engenheiro Factotum”, pelo seu pragmatismo e 

racionalismo, tendo um pensamento que se regia pelos conceitos de eficiência, 

economia, rapidez e a optimização entre elas. (Braña, 2006 p.40), 

Através deste pensamento, Ford escolhera Kahn para realizar a sua primeira fábrica de 

automóveis, pois os seus pensamentos convergiam para o mesmo objectivo. O edifício 

Automobile Assembly Building, construído em Highland Park, em Detroit, no ano de 

1909, foi o primeiro trabalho feito por Albert Kahn para o empresário Henry Ford. 
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Ilustração 3 – Aguarela do complexo fabril Packard Motors 
Company, por Jules Guerin (1910). ([Adaptado a partir de:] 
Ravara, 2014, p.183) 

Ilustração 4 – Fábrica de montagem sob a Woodward 
Boulevard (Kayim, 2017) 

A fábrica era constituída por dez edifícios, onde os primeiros nove foram construídos 

pelos métodos de construção tradicionais, utilizando alvenaria de tijolo e madeira. O 

edifício, inserido no Packard Building nº10, distanciou-se dos métodos tradicionais. Este 

edifício é constituído por uma reticula em betão armado como elemento estrutural 

permitindo uma configuração espacial sem qualquer tipo de separações, livre de 

constrangimentos na exploração das linhas de montagem continuas. Nas extremidades 

é interrompido com umas torres, revestidas a tijolo, onde faz as comunicações verticais 

e os serviços. A fachada, desenhada a partir da estrutura, composta por pilares e vigas 

de betão armado é preenchida por uma malha de panos de vidro com caixilharia 

metálica, proporcionando um espaço mais ventilado e iluminado. (Bucci, 1991, p.9) 

Ilustração 5 - Planta complexo fabril Packard Motors Company. 
(Bucci, 1991, p. 8) 

Ilustração 6 - Alçado complexo fabril Packard Motors Company. 
(Bucci, 1991, p. 8). 

No entanto, é no complexo industrial River Rouge, em Dearborn, Michigan, que Kanh 

introduz o conceito de linha de montagem a todo o complexo industrial e não 

exclusivamente a um dos edifícios. A infraestrutura criada por Kanh é desenhada de 

maneira a oferecer uma auto-suficência na produção do modelo em T de Ford. Este 

complexo industrial é a ascensão de um pensamento entre Henry Ford e Albert Kahn 

que preconiza os estudos feitos por Taylor, sobre a gestão científica de trabalho, assim 



Reutilização de Edifícios Industriais: três casos em Portugal 

Francisco Correia Martins David Costa  40 

como a automatização das máquinas, que pretendem dar resposta à produção em série. 

Esta standardização reflectiu-se também no modo de desenhar e pensar a arquitectura 

nos anos que se seguiam. 

Ilustração 7 – Complexo industrial de River Rouge ([Adaptado a partir de:] Bucci, 1991, p. 30) 

Ilustração 8 – Desenhos técnicos do complexo industrial River 
Rouge. (Bucci, 1991, p. 25) 

 
Ilustração 9 – Interior do complexo de River Rouge. (Kaymin, 
2017) 

Analisado o pensamento de figuras cujos seus ideais se baseavam na máquina como 

papel central ao desenho arquitectónico, de forma sucinta, referenciamos uma opinião 

que diverge desses conceitos, de modo a compreender os princípios e pensamentos da 

arquitectura industrial da época. Nesta visão contraditória destacamos o engenheiro 

russo, Peter Palchinsky, que defendia uma “engenharia humanitária”. Isto é, enquanto 

Ford e Taylor defendiam que os processos de produção e a própria tecnologia deveria 

definir o espaço e tudo deveria estar de acordo a aumentar a produção. Palchinsky, 

defendia que o espaço deveria ser desenhado em benefício do Homem. Para ele, “os 

seres humanos deveriam ser objecto da máxima consideração na planificação 

industrial”. Deste modo, critica os métodos dos americanos e dos europeus que 

adoptaram esses ideais, afirmando que estes poderiam trazer repercussões à vida dos 

operários, e que o seu modo de pensar não iria causar melhorias no funcionamento da 

sociedade. (Braña,2006, p.41) 
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Por conseguinte, com o intuito de compreender o impacto que a mecanização teve sobre 

o ser humano, Siegfried Giedion6, no seu livro “Mechanization Takes Command”, estuda 

a mecanização, os seus efeitos na produção e as consequências que tiveram no futuro, 

assim como o impacto que a mesma causou na sociedade, defendendo a ideia de que 

a mecanização dividiu os modos de pensar dos de sentir. Embora tenha sido na Europa 

que o fenómeno da industrialização tenha tido o primeiro impacto, o historiador e critico 

de arquitectura afirma que o que define a mecanização europeia da mecanização 

americana pode-se observar no decorrer do século XVIII. Enquanto a Europa começou 

com uma mecanização simples, os Estados Unidos da América, por outro lado, 

começaram com uma mecanização mais complexa. Isto é, na Europa, Richard Arkwright 

introduz em Inglaterra a fiadeira mecânica. Na América, mais propriamente na Filadelfia, 

Oliver Evans mecaniza a moagem de cereais através de uma linha continua, onde a 

mão humana é eliminada de todas as funções. (1970, p.38) 

a exemplar aliança entre A. Kahn e H. Ford representará um louvável modelo de 
conciliação entre o mundo da indústria e a profissão; a construção das fábricas 
americanas, de acordo com um escrupuloso respeito dos requisitos da eficiência 
funcional, utilização de materiais modernos e garantindo bem-estar nos ambientes de 
trabalho, constituirá um cânone imprescindível a que se deveriam ater os projectistas 
europeus (Braña, 2006, p.38 Apud, Pizza, 1996, p.264) 

Tendo por base as palavras do arquitecto António Pizza, e uma vez que a Europa 

continha diversas premissas em relação à cultura, os EUA foram quem se destacou 

nesta fase, pois estavam libertos destes preconceitos e imposições historicistas. Walter 

Gropius7, de modo a comparar a arquitectura realizada na Europa com a dos Estados 

Unidos da América, refere num artigo feito à WerkBund alemã, em 1913, afirmando que: 

“Os Silos de grão do Canadá e da América do Sul, os Transportadores de carvão das 

grandes linhas-férreas e as mais modernas fábricas da América do Norte são quase tão 

impressionantes, em grandeza monumental, quanto as edificações do Egipto Antigo”. 

(Folgado, 2012, p. 47) 

No entanto, após a Segunda Grande Guerra, a Europa, embebida nos ideais impostos 

pelos EUA, começa a pensar numa nova arquitectura, numa nova imagem, que 

preconizava as relações entre a Arte/Técnica. Ana Tostões afirma que: “A relação 

                                            
6 Sigfried Giedion (1888-1968) -  Historiador e critico de arquitectura suíço, escreveu duas Obras, “Sapce, 
Time and Architecture” e “Mechanization Takes Command”, que vieram a ter uma enorme influência no 
Grupo Independente no Instituto de Arte Contemporânea em 1950. Tendo sido o primeiro secretário-geral 
do CIAM (Congresso Internacional de Arquitectura Moderna), foi também professor no instituto de 
Tecnologia de Massachessetts e na Universidade de Harvard. 
7 Walter Gropius (1883-1969) – Arquitecto Alemão, que devido à era nazi, emigrou para os Estados Unidos 
da América. Tendo também desempenhado um papel fulcral durante o Movimento Moderno, foi o fundador 
da Bauhaus (1919) (escola de arquitectura, design e arte moderna) e director do curso de arquitectura da 
Universidade de Harvard.  
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arte/técnica parecia então opor sentimento à razão, e nesse sentido separar a função 

técnica da função estética.” (2006, p.61) 

Esta relação entre arte/técnica, influenciada pelo grupo Deutscher Werkbund8, é 

expressa nos trabalhos de Peter Berhens para a AEG (Allgemeine Elektizitäts-

Gesellshaft) e no de Walter Gropius para a fábrica Fagus, na Alemanha. É neste 

momento que a estética da indústria começa a ser pensada, iniciando-se então o 

processo de transformação e de conceptualização de uma imagem, de um pensamento, 

que vai criar o Movimento Moderno. (Tostões, 2006, p.62)  

Ilustração 10 – Fábrica de Turbinas AEG (Zhou Hang, 2015) Ilustração 11 -  Fábrica Fargus, (Pascucci, 2015) 

A fábrica de Peter Berhens9, situada em Moabit (Berlim) surge devido à nova energia 

que emergiu de um novo pensamento: a electricidade. Cujo Frank Lloyd Wright “admitira 

que a indústria relacionada com a electricidade correspondia a uma nova etapa do 

desenvolvimento do Homem, prespectivando que a sua influência se alargaria a todos 

os domínios da vida humana.” (Folgado, 2012, p. 29) 

A AEG teve como função albergar a produção de turbinas eléctricas. Que Kenneth 

Frampton10 apelidou por ser “uma obra de arte consciente, um templo dedicado ao poder 

da industria”. (2000, p.132) 

                                            
8 Deutscher Werkbund – Associação Alemã de Artesãos" (tradução). Foi um grupo Alemão, fundado em 
1907, constituído por arquitectos, desenhadores e industriais, que se juntaram para debater o estado a arte. 
E as relações que esta tinha com a arquitectura, o desenho e a produção industrial em todas as suas fases. 
9 Peter Berhens (1868-1940) – Arquitecto e designer alemão, teve grande influencia na Alemanha, como 
também no resto do mundo, através do seu trabalho realizado para a AEG, como, por ser um dos 
fundadores do grupo Werkbund. Berhens, estudou também pintura em Karlsruhe e Dusseldorf e por 
ventura, foi nomeado director da Escola de Arquitectura de Viena em 1922. A sua arquitectura sendo 
considerada um modelo exemplar do Expressionismo Alemão, foi seguida por inúmeros arquitectos, como 
Le Corbusier, Walter Gropius e Mies van der Rohe.  
10 Kenneth Frampton (1930 -) – Arquitecto, critico, historiador e professor de arquitectura na “Graduate 
School of Architecture and Planning” da Universidade de Columbia em Nova Iorque, laborou também como 
professor na Universidade de Princeton entre 1966 e 1971. Em 1997, publica a sua Obra “Modern 
architecture: a critical history”. Para em 2002, publicar “Labour, Work and Architecture” onde reúne 25 
ensaios e escritos sobre a arquitectura no século XX. O autor, aborda os assustos relacionados com o 
movimento na arquitectura, as obras construídas e os seus arquitectos. 
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Behrens usó la construcción de un modo tan directo como los industriales alemanes 
estaban utilizando la máquina. La nave, de 207 metros de largo y 39 metros de ancho, 
está formada por un esqueleto de 22 pórticos principales de acero colocados cada 9 
metros. En el exterior, Behrens diferenció los elementos estructurales de los no portantes 
inclinando hacia atrás las partes no portantes del cerramiento, al tiempo que mantiene la 
posición vertical para la estrutura de acero.(…) en los alzados de los lados largos se 
logra un satisfactorio contraste entre la fuerza de los soportes estructurales y la cualidad 
frágil e independiente de los paneles de vidro del cerramiento. Estos alzads en concreto 
hacen alusión al impulso industrial.  La poderosa cadencia entre el acero y el vidrio, los 
detalles remachados de los pies derechos, y las expresivas articulaciones de fundición 
donde apoyan los suportes, consideradas necesarias en la época para el movimiento de 
los pórticos: todo ello vincula la imagen de una energía imponente com la fría 
racionalidad. (…) menos clara en la fachada principal (…) La idea de Behrens era que 
los muros de esquina,de hormigón estriado, podían interpretarse a la vez como bastiones 
para sostener un frontón clásico y representativo, y como paneles no portantes. (Strike, 
2004, p.101-102) 

 
Ilustração 12 - Corte transversal da fábrica AEG. (Zhou Hang, 2015)  

Ilustração 13 - Detalhe do elemento estrutural em ferro. 
([Adaptado a partir de:] Zhou Hang, 2015) 

Walter Gropius, tendo colaborado com Peter Behrens durante a construção da fábrica 

AEG, foi convidado, em 1911, por Karl Bensheidt a melhorar a imagem arquitectónica 

da fábrica Fagus, que tinha como objectivo a produção de formas de sapatos. 

Localizada em Alfeld-na-der-Leine, na Alemanha, o arquitecto procura uma imagem que 

tivesse como objectivo exprimir “el espíritu industrial moderno, el uso moderno de los 

materiales y la construcción, y una actitud moderna com respecto a la luz y el aire para 

los trabajadores de la industria” (Strike, 2004, p.103) Ideia esta, bastante patente nos 

trabalhos de Albert Kanh para Henry Ford. 
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Walter Gropius com a colaboração de Adolf Meyer, para a Faguswerk, “adaptaram a 

sintaxe da Fábrica de Turbinas de Behrens a uma estética mais aberta. As extremidades 

ainda servem para conter a composição como em todas as grandes estruturas de 

Behrens para a A.E.G., mas enquanto as extremidades deste último são invariavelmente 

de alvenaria, elas agora passaram a ser de vidro. Os painéis verticais de vidro, 

projectados a partir da fachada de tijolo aparente, dão a ilusão de estar milagrosamente 

suspensos a partir do nível do telhado. Esse efeito, “pendant”, mais a extremidade 

translúcida, inverte a composição da Fábrica de turbinas, com a natureza 

fundamentalmente plana da fachada vertical em vidro acentuada pela ênfase “clássica” 

da estrutura revestida de tijolo”. (Frampton, 2000, p.135). 

No entanto, outras fábricas foram surgindo sobre as premissas e estudos já supra-

referenciados. Muitos deles permaneceram anónimos, sem qualquer registo ou 

interesse por parte dos historiadores. Porém, é pertinente referenciar o projecto da 

fábrica Van Nelle. Pois este consistiu numa absorção de todos esses conceitos, 

reflectindo uma sociedade e um tempo de modernidade. 

Tendo por base a análise historiográfica realizada por Deolinda Folgado foi nos possível 

perceber os conceitos que nela foram absorvidos. A fábrica Van Nelle, desenhada pelos 

arquitectos J.A. Brinkmann (1902-1949) e Van der Vlugt (1894-1936), foi criada para 

albergar a produção de chá, café e tabaco. O proprietário da fábrica fez algumas 

expedições aos EUA, de modo a interiorizar os pressupostos da arquitectura industrial 

americana. Desse modo, são visíveis algumas influências de Albert Kanh, no que diz 

respeito ao exterior do edifício. Uma vez que se utiliza o betão armado na estrutura e o 

vidro nos revestimentos das fachadas. Isto transmite uma concordância com as 

exigências impostas pela máquina, bem como, a necessidade de aumentar a luz 

requerida pelo espaço interno, de modo a aumentar a qualidade no trabalho dos 

operários – Já pertencendo a uma segunda geração industrial, onde a electricidade 

permitira uma nova sistematização. O pensamento de Taylor, ou melhor dizendo, a 

Ilustração 14 - Fábrica Fargus, Martin (Pascucci, 2015) Ilustração 15 – Fábrica Fargus. Pormenor da abertura das 
janelas, Martin (Pascucci, 2015)  
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conceptualização de Taylor para a ordem científica do espaço de trabalho, é notório na 

parte administrativa desta fábrica. (2012, p.51-52) 

Ilustração 16 – Fábrica Van Nelle. Vista da estrada que faz o 
percurso para a entrada do complexo industrial. (Stephens, 2016)  

Ilustração 17 – Nesta vista percebe-se a expressividade e 
estrutura composta pelos pilares, lages e pelo ritmo que é dado 
pelos painéis de vidro que a revestem a Fábrica Van Nelle. 
(Stephens, 2016) 

A estrada que leva à fábrica é plana e uniforme, ladeada por calçadas de lajotas marrons; 
é tão limpa e luminosa quanto um salão de baile. As fachadas do edifício, de vidro 
brilhante e metal cinzento, erguem-se (…) contra o céu (…) A serenidade do lugar é total. 
Tudo se abre para o exterior. E isto tem uma importância enorme para todos os que 
trabalham nos oito andares internos desse edifício. (…) A fábrica de tabaco Van Nelle 
de Roterdão, uma criação da era moderna, eliminou por completo todas as conotações 
anteriormente associadas à palavra “proletário”. E esse desvio do instinto egoísta de 
propriedade, que tal caminha para um sentido de acção colectiva, leva a um resultado 
extremamente feliz: o fenómeno da participação pessoal em cada etapa do 
empreendimento humano. (Corbusier, 1931, apud, Kenneth, 2000, p. 162) 

Ilustração 18 – Interior da zona administrativa da fábrica Van 
Nelle. (Stephens, 2016)  

Ilustração 19 – Estrutura em betão armado formada por pilares 
que apresenta na união com a lage um desenho hexagonal. 
(Stephens, 2016) 

Esta época, intitulada de “International Style” por Henry-Russel Hitchcock11 e por Philip 

Johnson12, ficou marcada por algumas analogias referentes aos métodos construtivos 

                                            
11 Henry-Russel Hitchcock (1903-1987) – Historiador e professor de arquitectura americano, colaborou 
com Philip Johnson e Lewis Mumford para a exposição “Modern Architecture: Internation Exhibition” no 
Museu de Arte Moderna. Realizou enumeras obras literárias, cujo o foco se direcionou sempre para dar a 
conhecer ao publico americano a arquitectura que se fizera ao longo dos tempos modernos tanto na Europa 
como nos EUA. Publicou, juntamente com Johnson, o livro “The Internation Style: Architecture Since 1922”. 
“In the Nature of Materials” foi outras das obras do historiador, onde aborda o arquitecto Frank Lloyd Wright 
enfatizando as raízes americanas, assim como, “The Architecture of HH Richardson and His Times”. (Outras 
obras foram realizadas pelo autor) 
12Philip Cortelyou Johnson (1906-2005) – Arquitecto norte americano, apologista do Movimento Moderno, 
foi o primeiro arquitecto a ganhar o prémio nobel da arquitectura “Prémio Pritzker”. Assim como Hitchcock, 
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da arquitectura, como a adopção do betão nas construções; a privação de ornamento e 

decoração; o desenho de formas geométricas assertivas; e o uso de coberturas planas. 

(Folgado, 2012, p.48) 

A fábrica da geração neotécnica, como Lewis Mumford se refere à fábrica do século XX, 

foi quem ditou, ou direcionou o ser Humano para um pensamento moderno. Esta, devido 

à sua fraca necessidade de referencias historicistas, permite uma nova maneira de 

pensar, experimentar e desenhar a arquitectura. Foi a partir do desenho e 

conceptualização do espaço industrial que se começou a pensar num programa, numa 

organização espacial, na iluminação, ventilação e segurança. O espaço é pensado de 

uma forma racional e funcional, afim de aumentar a produtividade e melhorar a condição 

do trabalhador.  

OS NOVOS MATERIAIS  

Anteriormente, foi abordado o papel da mecanização e a importância que ela trouxe 

para o desenvolvimento dos processos de produção que originaram novos tipos de 

abordagens perante o programa industrial e, consequentemente, alteraram o desenho 

arquitectónico sob as premissas de funcionalidade e racionalidade. 

Neste ponto será abordado o papel dos novos materiais de construção no desenho da 

arquitectura. Estes, aliados aos progressos tecnológicos da revolução industrial, criaram 

um novo modo de construir e desenhar não só a arquitectura industrial como toda a 

arquitectura que se veio a desenrolar no século XIX e XX., levando por ventura, a 

transformações de pensamento e de rompimento com a sociedade de antigamente.  

Antes da Revolução Industrial e das descobertas realizadas durante esta fase Iluminista, 

os métodos construtivos eram governados pelos materiais tradicionais, tais como a 

pedra a madeira e o tijolo maciço. Utilizados em todos os tipos de construção, os 

espaços industriais não foram exepção. No entanto, devido ao excesso de madeira 

empregue na estrutura dos edifícios e com a utilização de azeite na iluminação artificial, 

os edifícios tornavam-se susceptíveis a incêndio, transmitindo insegurança ao 

trabalhador e causando prejuízo na economia das empresas. (Strike, 2004, p.31) 

                                            
intitulou o “estilo” que se fizera nesse tempo como “Internation Style” e num curto tempo desempenhou as 
funções de director no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque (MOMA). A grande obra de arquitectura 
realizada pelo autor, foi a emblemática “Glass House” que fora desenvolvida durante o seu mestrado sob o 
auxílio do professor Marcel Breuer e construída anos depois. (Outras obras foram realizadas, no entanto 
esta encontra-se protegida pelo National Trust for Historic Preservation) 
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Devido à insegurança dos métodos de iluminação artificial e ao facto dos edifícios 

industriais não comportarem os conceitos de funcionalidade e racionalismo, houve a 

necessidade de rever os sistemas construtivos, de modo a responder às premissas 

espaciais, higiénicas e económicas impostas pelo século XIX. Contudo foram feitas 

experimentações com materiais já existentes que comportavam outro tipo de função 

(ferro e vidro) e com outros novos (betão armado). 

O FERRO E O VIDRO 

“Com o ferro, um material de construção artificial aparecia pela primeira vez na história 
da arquitetura. Ele passou por uma evolução cujo ritmo se acelerou no decorrer do 
século. Recebeu o seu impulso definitivo quando ficou claro que a locomotiva, que 
estivera a ser experimentada desde o fim da década de 1820, só podia ser utilizada em 
carris de ferro. O carril era a primeira unidade de construção, o percursor do perfil 
metálico. O ferro era evitado nas moradias, mas usado em galerias, salões de exposição, 
estações ferroviárias e edifícios com finalidades transitórias. Simultaneamente, as áreas 
arquitetónicas em que o vidro era empregue, ampliavam-se. Mas as condições sociais 
para a sua maior utilização como material de construção só surgiram cem anos depois.” 
(BENJAMIN, 1930, apud, KENNETH, 2000, p.25)  

O ferro foi o material que teve um papel impulsionador nas transformações ocorridas 

durante a Revolução Industrial, alterando os sistemas construtivos, a arquitectura, o 

transporte e, por consequência, a mentalidade da sociedade. Na verdade, o ferro é um 

material que já é utilizado desde a Arquitectura Clássica. Este era utilizado apenas para 

tarefas acessórias, como elemento de travamento entre pedras, nas peças de ligação 

(cravos, dobradiças, fechaduras) ou até mesmo de reforço nas cúpulas. Tendo sido 

durante a Revolução Industrial que se veio a descobrir as novas propriedades deste 

material. (Benevolo, 1974, p.44) 

Este material, inicialmente, enquanto exposto às condições atmosféricas, sofria de 

algumas vulnerabilidades, uma vez que a oxidação diminuía a sua resistência, 

impedindo a construção de espaços em grande escala. Nos finais do século XVIII, as 

fragilidades do ferro são corrigidas e aperfeiçoadas tal como as suas técnicas de 

fabrico13, revelando características completamente distintas dos materiais tradicionais. 

As novas técnicas de fabrico produziram o ferro com uma maior resistência a um custo 

reduzido, fazendo com que o material conseguisse progredir e integrar-se nos sistemas 

construtivos, tanto estruturalmente como nos revestimentos.  

                                            
13 “Los minerals de hierro se fundían, tradicionalmente, con carbon vegetal; luego se refundía el product y 
se colaba en los moldes, para obtener el hierro de fundición, o se forjjaba para tener el hierro dulce.”. 
(Benevolo, 1974, p.44) 
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No entanto, o ferro apesar de já ser utilizado na construção, ainda se constitui como um 

elemento de ligação de diversos materiais e na resolução de problemas como o 

aumento de vãos sem assumir a sua verdadeira imagem. A estética/imagem 

proporcionada pelo ferro aparente, neste tempo, só se encontra nos gradeamentos das 

janelas, portas, jardins, como efeito de ornamento. Apresentando um caracter mais 

funcional do que propriamente estético. 

Os primeiros vestígios da utilização do ferro na arquitectura, como elemento estrutural, 

foram nas pontes e nos espaços industriais. Tendo sido na construção da ponte de 

Coalbrookdale, em Inglaterra entre 1777 e 1779, que o ferro revelou as suas 

possibilidades construtivas e teve um contributo crucial para a sua aceitação na 

construção e a confiança necessária para começar-se a utilizá-lo. (Strike, 2004, p.30) 

Ainda que este revelasse algumas falhas, já comportava uma elasticidade e resistência, 

bem como um fácil manuseamento possibilitando novos tipos de abordagem.  

Ilustração 20 – Vista geral da ponte de Coalbrookdale. ([Adaptado a partir de:] The Ironbridge Gorge Museum Trust, 2018.) 

No decorrer do século XIX, o ferro, mais propriamente a gusa, difunde-se na construção 

de edifícios sob a forma de colunas e vigas, formando um esqueleto que vai permitir 

vencer grandes espaços com estruturas mais leves e com mais resistência ao fogo 

(Benevolo, 1974, p.48). Embora os sistemas estruturais em madeira tenham sido 

substituídos pelos em ferro, a arquitectura não ganhara um novo registo, uma nova 

imagem, pois estes elementos ainda se encontram camuflados, de modo a 

enquadrarem-se no registo da arquitectura civil da época.  

Como foi referido no capítulo anterior, tendo sido analisado a manufactura como papel 

modificador do espaço, dando como exemplo a fábrica de têxtil em Derby. Esta teve 

também um papel fulcral no emprego do ferro como elemento estrutural, em 1793, o 

arquitecto e engenheiro William Strutt foi o primeiro a introduzir o ferro na construção da 

fábrica têxtil em Derby, empregando uma estrutura vertical feita por pilares de ferro e 
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revestindo os pavimentos com uma chapa de ferro assente nos vigamentos que ainda 

eram realizados em madeira. (Strike, 2004, p.32) 

No entanto, é Charles Bage, entre 1796-1797, na fábrica têxtil Benyon, Marshall & Bage, 

em Shewsburry, que aplica a utilização do ferro em todos os elementos estruturais 

(Ilustração 22), uniformizando todo o sistema estrutural do edifício. (Strike, 2004, p.33) 

Isto transmitiu uma evolução tremenda no pensamento e concepção estrutural do 

edifício, vindo a influenciar futuras construções. 

Ilustração 21 - Fábrica de Textil, Nabi Heydari, 2003. (Dick, 2018) Ilustração 22 - Interior da Fábrica Benyon, Marshall & Bage, 
Shropshire Archives. (History West Midlands, 2018) 

Aliado ao crescimento e desenvolvimento da indústria siderúrgica esteve o 

desenvolvimento da indústria do vidro que, nos finais do século XVIII, teve uma grande 

evolução na sua produção. A combinação do ferro com o vidro origina espaços 

completamente diferentes e mais transparentes, criando novos pensamentos e novas 

experimentações nas suas aplicações. O ferro como elemento estrutural permite um 

novo desenho, um novo tipo de planta, onde só é interrompida pela métrica dos pilares. 

E o vidro, como revestimento, proporciona espaços mais iluminados e ventilados, o que 

se irá repercutir na vida do trabalhador e na sua produtividade. 

O ferro, ao longo do século XIX, deixa de ser utilizado exclusivamente na arquitectura 

industrial. Devido à sua grande capacidade estrutural, começa a responder a outro tipo 

de programas, como estações ferroviárias, galerias, armazéns e salas de exposições. 

Aqui a sua aplicação é geralmente destinada à estrutura ou à cobertura destes espaços. 

As Exposições Universais foram o tipo de programa que deram o mote para a sua 

utilização, ou seja, deram o passo decisivo na implementação dos novos sistemas 

construtivos. Comportando um carácter efémero, onde o edifício funciona como uma 

mera “tenda”, ou seja, facilmente se desmonta e se monta noutro local, estas exposições 

possibilitaram a experimentação de um edifício que fosse totalmente em ferro e vidro.  
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A primeira exposição teve lugar em Londres, em 1851, num edifício cujo nome foi 

atribuído de Palácio de Cristal. Este edifício fora constituído por elementos ligeiros pré-

fabricados e modulares, tendo sindo realizado por Joseph Paxton14 no intuito de 

responder à necessidade de construir um edifício num curto espaço de tempo. Este 

deveria ter um aspecto ligeiro e efémero. Através da sua racional modulação e 

composição, que é conferida pela estrutura em ferro aparente e revestida a vidro, a 

arquitectura deste edifício, despojada de ornamentação, apresenta um aspecto bastante 

singular para a época. (Tietz, 2000, p.7) 

Ilustração 23 - Palácio de Cristal ([Adaptado a partir de:] (Tietz, 2000, 
p.7) 

Ilustração 24 – Esquiços de Joseph Paxton para o 
Palácio de Cristal. ([Adaptado a partir de:] Benevolo, 
1974, p.140]  

O Palácio de Cristal foi o edifício que estimulou a aceitação da utilização de uma 

estrutura aparente na arquitectura. Este resumiu todas as experimentações e criou o 

mote para a série de galerias, em ferro e vidro aparente, que foram construidas na 

segunda metade do século XIX no seguimento das exposições universais. (Benevole, 

1974, p.141)  

No entanto, foi na Exposição Universal de Paris em 1889, com a construção do Palácio 

das Máquinas em paralelo com a Torre Eiffel, que se deu o auge da “arquitectura do 

ferro”. Surge então “a grande glória da arquitectura do ferro”, referido por José-Augusto 

França (1922-), alcançado pela Torre Eiffel, que consiste num elemento arquitectónico 

todo em ferro construído por Gustave Eiffel. (Tostões, 2006, p.61) 

                                            
14Joseph Paxton (1803-1865) – Foi um designer, arquitecto, escritor e jardineiro inglês. O autor do Palácio 
de Cristal, inicialmente, desempenhava funções de jardineiro onde explorou o design de estufas em ferro e 
vidro e desenhou os jardins em Chasworth. Membro do Parlamento para Coventry, desde 1854, utilizou as 
suas bases nas estufas, e nos novos materiais (ferro e vidro) para desenvolver modulos pré-fabricados, 
permitindo a realização da sua obra mais emblemática para a Grande Exposição, assim como, o 
Conservatory(1840) e a Lily House para os duques Victoria Regia(1850). 
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Ilustração 25 - Palácio das Máquinas ([Adaptado a partir de:] Benevolo, 1974, p.149] 

 
Ilustração 26 - Torre Eiffel. Caricatura 
da Obra de Eiffel de “Figaro- 
Exposition”. ([Adaptado a partir de:] 
Benevolo, 1974, p.154) 

Este tipo de construções foram criadas com o propósito de glorificar a Revolução 

Industrial. Primeiramente, o Palácio de Cristal teve como objetivo exaltar a maquinaria 

e todos os progressos técnicos alcançados até à época, bem como o Palácio das 

Máquinas, projectado pelo arquitecto Dutert (1845-1906) com a colaboração dos 

engenheiros Contamin, Pierron e Charton, como refere Frampton, “não apenas expunha 

máquinas: ele mesmo era uma “máquina de exposição” em que plataformas móveis, 

que corriam sobre trilhos elevados, passavam sobre o espaço da exposição de ambos 

os lados do eixo central, permitindo que o visitante tivesse um panorama rápido e 

abrangente de toda a mostra.” (2000, p.32), 

Deste modo, as obras mencionadas, apesar de não comportarem uma função industrial, 

demonstram as reflexões conceptuais adquiridas nesta época de revelação material e 

tecnológica. A utilização dos materiais, os processos inerentes à sua concepção, bem 

como a escala monumental que apresentam, são características notáveis dos espaços 

de produção. Deste modo, é-lhes conferido uma conotação industrial. Como já foi 

referido, estes espaços não pretendem albergar a concepção/transformação de 

materiais ou matérias-primas, mas sim evidenciar à sociedade os avanços tecnológicos 

até então alcançados. 

No decorrer do século XIX, a revolução industrial penetrava significativamente no 

quotidiano da sociedade. Deste modo, para exprimir esse impacto, Thomas Carlyle, no 

seu livro “Signs of the Times”, de 1829, intitulou este tempo de a “era mecânica”. 

Dizendo que: “É a Era da Maquinaria, em todos os sentidos, externos e interno, da 

palavra.” (Strike, 2004, p.36)   
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Com isto, o ferro é um material com um papel essencial na actividade industrial. 

Encontra-se enraizado na concepção das máquinas, tanto a nível da produção como a 

nível dos meios de comunicação (caminhos de ferro). Na arquitectura, como elemento 

estrutural, permitindo novos conceitos e novos espaços de laboração, como nos 

processos tecnológicos do quotidiano. É contudo, um material que assenta nos 

conceitos da indústria transformadora, seguindo as premissas de padronização, 

sistematização e pré-fabricação. 

O BETÃO ARMADO 

Após as descobertas técnicas e científicas que levaram à exploração do ferro e do aço 

como sistema de construção, que criaram uma nova linguagem e uma nova maneira de 

pensar que reside no século XIX. É na transição para o século XX que se descobrem e 

se desenvolvem novos métodos, novos sistemas construtivos que surgiram de um 

material com características bastante próprias: o betão armado. Considerado um 

material de carácter artificial, ao contrário de outros materiais construtivos como a pedra 

e a madeira. O betão armado reside em fórmulas físicas e químicas”, ou seja, é um 

material que provém da adição e mistura de vários outros materiais, cuja função é a de 

aumentar a resistência e capacidade face aos materiais já existentes. Desta forma, o 

betão comporta-se como uma “pedra artificial” utilizando o cimento como agregado. 

(Ravara, 2016, p.55) 

Embora a utilização de cimentos naturais já existisse desde o Império Romano  na 

construção de grandes termas e anfiteatros (Strike, 2004, p.64), é só a partir do século 

XIX com a revolução industrial e a reorganização da gestão científica no trabalho, que 

o betão armado é aplicado na construção. Construção essa que tem como foco principal 

os  programas de âmbito industrial. O betão tendo características sólidas, compactas e 

homogéneas, são-lhe conferidas propriedades mecânicas e físicas que possibilitam 

diversas aplicações a nível construtivo e estético. Tendo surgido como um material, é 

através do emprego das armaduras metálicas no seu interior que se torna uma 

tecnologia construtiva. No início do século XX, ganha uma expressão, uma estética, que 

irá influenciar os arquitectos modernos. (Ravara, 2016, p.55-56) 

Como já foi referido anteriormente, a Europa estando imbuída de premissas 

historicistas, dificilmente conseguira obter uma nova imagem na sua arquitectura. Já os 

EU., desprovidos dessas alianças historicistas, permitiram uma evolução na linguagem 

e na imagem da arquitectura. Arquitectura essa que expressou as capacidades do betão 

armado, possibilitando uma nova ordem construtiva e organizativa, bem como uma nova 
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posição territorial. Considerando que foi uma época de experimentações por partes de 

alguns países Europeus, como França e Inglaterra, e também pelos EUA, registaram-

se numerosas patentes dos sistemas construtivos em betão. Sendo estas que vão ditar 

o rumo no desenvolvimento da indústria do betão armado, no sentido em que é 

necessário regulamentar e criar regras e normas construtivas, a fim de haver um 

controlo construtivo e comercial do mesmo.  

Inúmeras patentes foram criadas; no entanto, para encurtar o percurso deste ponto, 

serão enunciados dois dos grandes construtores que desenvolveram sistemas de 

construção em betão armado. Ernest Leslie Ransome (1852–1917), pertencendo ao 

grupo dos americanos e François Hennebique (1842-1921), correspondendo ao grupo 

dos Europeus. Ambos tiveram influência para um novo desenho, uma nova expressão 

arquitectónica. 

Iniciando o estudo pelo engenheiro Ernest Ransome, numa perspectiva em que foi quem 

impulsionou o desenvolvimento do betão dos EUA, tirando partido das características 

estéticas, ou seja, deixa o betão armado à vista, desprovido de qualquer tipo de 

revestimento ou sobreposição de materiais de revestimento, com intuito de aproveitar a 

textura do betão armado.  

As valências expressivas do betão armado são visíveis na obra Junior Museum of 

Stantford University, na Califórnia, construída entre 1889 e 1891. Este edifício, 

desprovido de qualquer elemento em madeira, utiliza metal nas caixilharias das janelas 

e os pavimentos são compostos por lajes de mármore. Obtendo uma configuração de 

monolítico, onde o sistema construtivo é integralmente em betão armado (pavimentos, 

paredes e cobertura) foi classificado à prova de fogo e de terramotos. Bem como nas 

obras posteriores para a, Califórnia, datada em 1889 e a Fábrica da Pacific Coast Borax 

Refinary Company, em Bayonne, Nova Jérsia. (Collins, 1959, p.62)  

Ilustração 27 – Pacific Coast Borax Refinary Company após ter sofrido 
um incêndio. ([Adaptado a partir de:] Ravara, 2016, p. 161). 

 
Ilustração 28 – Novo volume da Pacific Coast Borax 
Refinary Company, tendo sido desenhado segundo o 
sistema construtivo moderno. ([Adaptado a partir de:] 
Collins, 1959, p. 324). 
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Segundo Ravara, o edifício de Alameda foi o primeiro a utilizar um sistema de laje 

nervurada, bem como a ser o primeiro edifício a ser construído com um sistema de 

pilares totalmente em betão (2016, p.125). O segundo edifício tem importância no 

sentido em que foram realizados estudos em relação à resistência do betão às altas 

temperaturas e à sua impermeabilidade (2016, p.126). No entanto, é entre 1900 e 1902, 

que Ransome desenvolve um sistema construtivo que irá tornar-se o protótipo 

americano relativamente às estruturas em betão armado. Este sistema faz com que a 

parede massiva desapareça, dando lugar a uma estrutura criada por pilares e vigas e 

revestida por uma reticula de panos de vidro. Este sistema é visível na Kelly & Jones 

Factory, construída em GreensBurg, Pensilvânia. (Collins, 1959, p.62) 

O engenheiro Ransome, após o seu trabalho efectuado ao longo da primeira metade do 

século XIX, é na segunda metade do século XIX que inicia a colaboração com Albert 

Kahn e o seu irmão Julius Kahn15. A obra que revela a aplicação deste sistema 

construtivo é o edifício nº10, inserido na Packard Motor Car Company, construído em 

1905, em Detroit, que já fora referenciado anteriormente.   

O sistema resultante desta colaboração permitiu a obtenção de uma maior resistência 

tanto a nível estrutural como a nível ambiental. Originou também novas definições 

espaciais que, com a alteração dos métodos construtivos tradicionais em sistemas de 

pilares e vigas em betão armado, possibilitaram a ampliação do espaço de modo a 

responder às exigências da máquina e às condicionantes de higienização e de 

iluminação. Neste momento, o edifício deixa de ser um mero invólucro criado para 

revestir a estrutura ou a função produtiva, mas sim, para exprimir em plena harmonia 

estes dois elementos. (Bucci, 1991, p.9) 

  

                                            
15Julius Kahn (1874-1942) - Irmão de Albert Kahn, foi um engenheiro que desenvolveu a patente de um 
sistema construtivo em betão armado, apelidada de “Kahn System of Reinforced Concrete”. Tendo sido 
utilizada não só em edifícios industriais, como também edifícios de habitação e escritórios.  
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Ilustração 29 - Sistema Construtivo de Julio Kahn. (Kayim, 2017) Ilustração 30 – Vista do interior da fábrica Packard Motor Car 
Company, onde é empregue o sistema construitivo de Julio 
Kahn. (Kayim, 2017) 

Hennebique, ao contrário dos construtores americanos, não standardizou por completo 

a operação industrial da construção. Para estes, segundo Pedro Ravara16, isso foi como 

uma afirmação formal do material de construção, desprezando qualquer outro material 

ou qualquer outro sistema construtivo que não fosse necessariamente utilizado para a 

construção em betão armado. Embora não conhecesse todas as valências expressivas 

do material, nem mesmo as capacidades construtivas e espaciais (2004, p.67), 

transformou o betão armado num sistema de construção convicente, inspirando e 

influenciando os mestres modernos europeus nas décadas de dez e vinte do século XX. 

(Strike, 2004, p.67).  

O sistema de Hennebique baseava-se no pilar e na viga como elemento essencial da 
construção em betão armado. Este sistema tinha uma enorme flexibilidade e 
variabilidade configuradora,  como assegurar de forma simples resistências a grandes 
sobrecargas pela inclusão de maior numero de pilares, e consequente vigas entre eles, 
num mesmo vão. (Ravara, 2016, p.68) 

                                            
16Pedro Belo Ravara (1964-) – Professor e arquitecto escreveu o livro “O Edifício Fabril em Betão Armado: 
dos EUA. aos modelos europeus de modernidade; A consolidação de uma prática” que sustenta a sua tese 
para a obtenção do grau de Doutor em Arquitectura, em 2008. “Em 1991 funda o BAIXA, Atelier de 
Arquitectura, Lda. com o arquiteto Nuno Vidigal, em Lisboa onde tem desenvolvidos projetos de urbanismo, 
arquitetura, arquitetura de interiores e consultoria na área da arquitetura e gestão de projeto. Vogal do 
Conselho Nacional de Delegados da Ordem dos Arquitectos no triénio 2008/2010. Vogal do Conselho 
Diretivo Nacional da Ordem dos Arquitectos, com a responsabilidade do Pelouro da Profissão no triénio 
2011/2013. Vice-Presidente do Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Arquitectos, no triénio 2014/2016. 
Conselheiro do Conselho Nacional para o Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, entre setembro de 
2015 e fevereiro de 2017. Representante da OA no Conselho dos Arquitetos da Europa em variados grupos 
de trabalho, desde 2011 até fevereiro de 2017. Cordenador pela Área Temática Responsible Architecture 
do Conselho dos Arquitetos da Europa desde o início de 2016. Membro do Conselho Executivo do Conselho 
dos Arquitetos da Europa desde o início de 2016.” (Baixa Atelier, 2018) 
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Ilustração 31 - Patente de Betão Armado monolítico de Françoise Hennebique ([Adaptado a partir de:] Strike,2004, p. 67) 

Este sistema é utilizado primeiramente na obra de reconstrução de uma refinaria de 

açúcar, em Lille, em 1894. O edifício encontrava-se em perigo de derrocada, por isso, 

foi feito um estudo de reconfiguração de todo o interior, reconstruindo as lajes dos sete 

pisos. O sistema utilizado comportava uma estrutura independente à alvenaria de tijolo 

utilizada nas fachadas, sendo estas mantidas ou somente restauradas devido à intensa 

degradação. Esta fábrica serviu também para Hennebique criar algumas 

experimentações a nível estrutural, introduzindo “barras metálicas na parte superior das 

vigas contínuas, junto aos apoios, onde se invertem os esforços de tracção. Esta 

característica, em conjugação com os estribos, constituem o essencial do sistema 

Hennebique, respondendo não só aos esforços de tracção, mas também ao esforço 

transverso e de torção, que se regista na proximidade dos pilares.” (Ravara, 2016, p.72) 

A divulgação e promoção do sistema foi bastante importante no decorrer do trabalho do 

construtor belga que, até então, teria de tirar fotografias durante a obra para mostrar o 

seu sistema e promovê-lo. O emprego do betão armado na construção, através de 

pilares, vigas e lajes, define um aspecto de monólito homogéneo configurando-lhe uma 

forma. No entanto, como a expressão de uma nova arquitectura que ainda não era 

aceite pela sociedade, verifica-se que grande parte das suas obras não continham uma 

expressão, uma linguagem do “sistema construtivo aparente”.  Ou seja, utilizam o 

sistema construtivo em betão armado, devido aos aspectos financeiros e económicos, 

mas renegam qualquer tipo expressão ou configuração espacial promovida por ele. Este 

tipo de abordagem é perceptível na obra que realiza para o “Théâtre de La Ligue de 

l’ensaignemente”. Embora não seja uma obra de carácter industrial, pareceu-nos 

interessante apresentá-la, uma vez vez que demonstra a mentalidade e o percurso 

expressivo que o material em questão sofreu ao longo dos tempos. 
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Ilustração 32 – “Théâtre de la Ligue” – Estrutura do palco sem 
revestimento ([Adaptado a partir de:] Ravara, 2016, p. 99) 

 
Ilustração 33 – “Théâtre de la Ligue” – Aspecto final do palco 
([Adaptado a partir de:] Ravara, 2016, p. 99) 

No entanto, para melhorar a sua promoção, a fábrica de farinhas da Weaver & Company 

em Swansea, no País de Gales, construída entre 1897 e 1898, teve como propósito 

“funcionar como o objecto publicitário”. (Ravara, 2016, p 101) O edifício, projectado por 

Henry C. Portsmouth, construído totalmente em betão armado, “constituye un hito 

importante en la evolución de la construcción com hormigon armado, ya que fue el 

primer edificio de hormigón que puso de manifiesto los rasgos de diseño inherentes al 

uso de este material” (Strike, 2004, p.68). A sua estrutura monolítica permitia ao edifício 

uma maior absorção das vibrações impostas pelos moinhos da farinha, e por sua vez, 

aumentava a resistência ao fogo. É notório no edifício as premissas historicistas 

existentes na Europa, ou seja, o edifício mesmo sendo em betão, igualava-se a um 

edifício em alvenaria. A sua fachada era composta por paredes de betão, deixando de 

parte o poder da estrutura  sobre pilares e vigas. (Ravara, 2016, p.103) 

 
Ilustração 34 – Fábrica Weaver & Company em construção 
([Adaptado a partir de:] Ravara, 2016, p. 104) 

 
Ilustração 35 – Fábrica Weaver & Company em construção 
([Adaptado a partir de:] Ravara, 2016, p. 104) 

Após o betão armado ter deixado de ser visto como um material para passar a ser 

tratado como um sistema construtivo, apresentando melhores qualidades a nível de 

resistência (tracção e compressão) e segurança (fogo, terramotos, agentes erosivos) 

face aos sistemas construtivos tradicionais, é no século XX, que se cria um novo 
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paradigma de arquitectura, onde o material em estudo, é visto não só como um sistema 

construtivo, mas também, são reveladas as suas potencialidades estéticas (texturas) e 

espaciais. Por consequência, origina uma nova leitura, novos modos de desenhar e 

pensar a arquitectura. Esta mudança de pensamento, gerada por uma época de 

evoluções técnicas e por sua vez estéticas, não é só registada pela arquitectura 

industrial, mas por toda a arquitectura em geral.  

 
Ilustração 36 – Torre de Einstein Potsdam realizado por Erich Mendelsohn 
(1921). ([Adaptado a partir de:] Strike, 2004, p. 113) 

 
Ilustração 37 – Taller de confección Esders. Paris 
realizado por Auguste Perret (1919). ([Adaptado a partir 
de:] Strike, 2004, p.1 12) 

 
Ilustração 38 – Jahrhunderthalle, Breslau (1911-1913) Obra de Max Berg. 
([Adaptado a partir de:] Strike, 2004, p. 109) 

 
Ilustração 39 – Hangared para dirifibles, Orly, Paris. 
Realizado por Eugène Freyssinet (1921). ([Adaptado a 
partir de:] Strike, 2004, p. 114) 
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2.3. O CASO PORTUGUÊS 

Apreendidas as múltiplas modificações ocorridas num panorama internacional, 

nomeadamente EUA e na Europa Ocidental, é necessário contextualizar o rumo que a 

industrialização nacional percorreu até ao encontro de uma modernização, e por 

consequência a uma desindustrialização. 

Inicialmente será abordada a conjuntura social e política a que Portugal assistira no 

inicio do Século XX, e o poder da industrialização, que irá de algum modo potencializar 

a economia de Portugal, perpetuando assim uma modernização da arquitectura através 

dos materiais e técnicas surgidas da Revolução Industrial. 

A INDÚSTRIA E AS SUAS POLÍTICAS  

Após a primeira Grande Guerra, o surto industrial expandiu raízes, originando um 

crescimento industrial e transformações estruturais às economias que apresentaram um 

baixo rendimento perante os grandes Países industrializados. Segundo Jaime Reis17, 

apesar de na época de 1870 a 1913 não haver registos que quantifiquem os níveis de 

produção, é consensual afirmar que Portugal pertence ao grupo dos países com baixos 

rendimentos de produção. Deste modo, para se tornar elucidativo o insucesso que 

Portugal teve no desenvolvimento da economia, serão em seguida apresentados alguns 

dos factores que se sucederam anteriormente a esta explosão económica proveniente 

da guerra de 1914-1918. (1987, p.207) 

 “1) a perda das colónias, a devastação causada pelas invasões napoleónicas e a 
agitação provocada pelas guerras civis no inicio do século; 2) a concorrência estrangeira 
resultante de barreiras alfandegárias baixas; 3) um mercado interno de pequenas 
dimensões baseado numa economia agrária atrasada; 4) uma burguesia débil e dividida 
e, como tal, incapaz de promover os seus interesses ao nível do Estado, 5) uma 
escassez de capital, em geral, e, particularmente, para fins industriais; 6) a deficiência 
do ensino ao nível elementar e técnico.” (Reis, 1987, p.208)  

O papel do Estado era primordial no desenvolvimento das industrias, financiando e 

incentivando o progresso técnico e industrial, utilizando o sector bancário na promoção 

                                            
17Jaime Reis (1944-) – Licenciado em Filosofia, Política e Economia realizou o seu doutoramento em 
História pela Universidade de Oxford em 1975 e mestrado em Relações Internacionais pela Fletcher School 
of Law and Diplomacy. Entre 1978 e 1993 foi professor assistente, associado e catedrático da Faculdade e 
Economia da Universidade Nova de Lisboa e director entre 1986 e 1990. Reis, foi membro fundador e 
presidente da European Historical Economics Society (1998-9). É sócio correspondente da Academia das 
Ciências de Lisboa e participou em painéis de avaliação de centros de investigação de História e de 
licenciatura de Economia em universidades portuguesas. Em 2007, proferiu a “Eli Hecksher Lecture” da 
Stockholm School of Economics. Tem como área de investigação principal a História Económica de Portugal 
nos séculos XIX e XX. A sua investigação tem incidido sobre os temas da agricultura, da moeda e dos 
bancos, do capital humano e do trabalho, e do impacto das instituições sobre o crescimento económico. 
(Universidade de Lisboa. Instituto de Ciências Sociais, 2018). 
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desse desenvolvimento que denotou ser de extrema importância na promoção industrial 

de alguns países. O Estado português, por não comportar um apoio institucional, sem 

qualquer “politica de isenções fiscais, subsídios, empréstimos baratos ou contratos 

governamentais”, nem mesmo comportar um sector bancário que promovesse a 

economia do País, não conseguiu providenciar a industrialização nem mesmo aumentar 

a sua economia. (Reis, 1987-2, p.217-218) 

Visto isto, e uma vez que o ritmo do desenvolvimento industrial em que Portugal se 

encontrava era lento e sem qualquer índice de evolução, no decorrer do século XX, com 

a ruptura da primeira República, e com os destroços de uma economia em queda devido 

à guerra existente no inicio do século, houve uma mudança de regime.18 Passando de 

Ditadura Militar a Estado Novo, através da “Constituição Política, promulgada a 11 de 

Abril de 1933”. Portugal, devido à tomada de posse do novo Ministro das Finanças 

Oliveira Salazar19, cria um novo paradigma económico e social. Um Estado, que 

“representa o acordo e a síntese de tudo o que é permanente e de tudo o que é novo, 

das tradições vivas da pátria e dos impulsos mais avançados” Este, procurava uma 

retificação do sector financeiro e das contas publicas, de modo, a estabilizar a moeda, 

o que consequentemente, levaria a um impulsionamento da economia do País, que terá 

sido realizado através de um programa de Obras Públicas. (Folgado, 2012, p.58-59) 

Este programa de infra-estruturas, orientado pelo Ministro das Obras Públicas, Duarte 

Pacheco (1900-1943), foi a “face visível do sucesso da politica económica e uma 

componente fundamental da legitimação do regime”. (Rodolfo, 2002, p.60) Se a figura 

de Duarte Pacheco, foi fundamental para a afirmação de uma nova linguagem 

arquitectónica, Antonio Ferro, foi quem realizou acções culturais e de propaganda. 

Segundo João de Sousa Rodolfo, estas duas figuras, foram “os homens de acção", que 

fomentaram os ideais de Salazar através das diversas disciplinas, em prol de acentuar 

o poder nacional - “a identidade de Portugal”. (2002, p.61) 

                                            
18Segundo Fernando Rosas, o crescimento industrial visível até ao final dos anos 40 é denotado por surtos 
mundiais e nacionais. Como a crise geral e nacional de 1890-1891; a I Guerra Mundial e o seu pós-guerra; 
a depressão de 1929; e a II Guerra Mundial. (1994, p.884) 
19António de Oliveira Salazar (1889-1970) - Foi quem impulsionou a economia do País e 
consequentemente a Indústria portuguesa. Sendo um Homem, cujo os seus ideais se governavam pelo 
amor à Pátria, à Família, a Deus, enfatizando os valores da educação e o papel das elites. Foi uma figura 
fulcral para a modernização e nacionalização de Portugal. Em 1928 tornara-se Ministro das Finanças, para 
em 1932, Carmona nomeá-lo de Primeiro Ministro, tendo sido o primeiro “não militar” a ocupar esse cargo 
desde 1926. “A imagem de Salazar, veiculada pela propaganda oficial do regime, era do messias, o homem 
providencial que, a seguir a D. Afonso Henriques (fundador da nacionalidade) e a D. João IV (restaurador 
da nacionalidade), constituiria a terceira figura da Historia de Portugal, representado o  «Ressurgimento 
Nacional»” (Rodolfo, 2002, p.61) 
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Os anos 30, foram os anos de transição de um novo pensamento e mentalidade que já 

decorria nos países industrializados. Considerando que a agricultura fora a fonte de 

rendimento que fez com que Inglaterra prosperasse e comportasse uma revolução 

científica e tecnológica; em Portugal, pouco ou nada teve efeito. Embora alguns 

historiadores estejam de acordo que a agricultura era o melhor método a implementar20. 

Tendo por base a obra de Ferreira Dias21, conseguimos perceber que a agricultura, 

embora o autor defendesse que era a “mais sólida base de toda a actividade humana 

(…) não [seria] capaz, por si só, de constituir toda a actividade de um país.” (1998, p.90-

91) Este sector, segundo Deolinda Folgado, padecia de uma necessidade de 

modernização. Dificilmente conseguira fazer com que a economia do Pais prosperasse, 

e criasse fontes de rendimento que sustentasse esse avanço tecnológico sentido pelos 

países industrializados. (2012, p.59) 

No entanto, apoiados por uma crença industrialista internacional e tendo ganho a 

confiança do Estado através dos feitos criados durante a primeira República, a classe 

dos engenheiros22, imbuídos pelos conceitos perpetuados pela forte mecanização e 

tecnologia, defendem que os modelos internacionais iriam aumentar e desenvolver a 

industrialização do País. Estes, tiveram um papel imprescindível em todo o 

desenvolvimento industrial inerente à concepção, gestão e organização dos espaços de 

produção. Segundo Deolinda Folgado, “o engenheiro simbolizou o progresso, a 

mudança e a modernidade”. (2012, p.75)  

Estes anos ficaram representados pelo culminar de diversos congressos/exposições, 

tendo por base, o debate e promoção da indústria portuguesa, como o I Congresso dos 

                                            
20Anselmo de Andrade (1884-1928) – Economista, grande proprietário agrícola, investidor, escritor, 
jornalista, político português. Segundo Deolinda Folgado, influenciou profundamente uma ideia económica 
assente na autarcia e nas exportações agrícolas, o que beneficiou os interesses dos grandes proprietários 
rurais, pois segundo o autor a indústria mais segura a incrementar em Portugal era a agrícola. (2012, p.59) 
21 José do Nascimento Ferreira Dias Júnior (1900-1966) – Engenheiro e professor português, foi o mentor 
das Leis de Fomento e Electrificação do País. Tendo tido um papel primordial na industrialização de 
Portugal, foi reconhecido interna e externamente ao receber as honras de Grande Oficial da Ordem de 
Cristo em 1942, condecorado com a comenda da Legião de Honra em 1948 e agraciado com a grã-Cruz 
da Ordem de Cristo em 1961. Como descreve José Maria Brandão de Brito, Ferreira Dias, comportou uma 
carreira multifacetada, onde desempenhou inúmeros cargos políticos, desde bastonário da Ordem dos 
Engenheiros e procurador da Câmara Corporativa (1945-1947), até, Ministro da Economia (1958-1962), 
como também, presidente do Conselho de Administração da Companhia Nacional de Electricidade entre 
1947 e 1966 e presidente da União Franco Ibérica para a Coordenação da Produção e do Transporte da 
Energia Eléctrica (1966). (Dias, 1998a, p.X) 
22Inúmeros factores proporcionaram e influenciaram a afirmação da classe dos engenheiros em Portugal. 
Deste modo, serão referenciados as acções e intervenções criadas, que perpetuaram um desenvolvimento 
desta classe, alterando consequentemente o seu paradigma. Em 1911, mediante do decreto publicado a 
23 de Maio, pelo ministro do Fomento, Brito Camacho (1862-1934), é criado o Instituto Superior Técnico, 
cujo, Duarte Pacheco, tornara-se director no ano 1926, onde realiza com a colaboração do arquitecto Porfilio 
Pardal Monteiro (1897-1957) um espaço de ensino superior para a formação de engenheiros. No decorrer 
dos anos é realizado o primeiro Congresso de Engenheira, em 1931. E mais tarde, em 1936, é criada a 
Ordem dos Engenheiros, que tinha como objectivo, representar e defender os seus interesses profissionais. 
(Folgado, 2012, p.75-76) 
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Engenheiros (1931), a Grande Exposição da Indústria Portuguesa (1932), e o I 

Congresso da Indústria (1933). (Rosas, 1994, p.871). 

Tendo por base as palavras de Fernando Rosas23, a segunda Grande Guerra abrira as 

portas para a ascensão dos “industrialistas ao poder”, não devido às ideias doutrinadas 

de Oliveira Salazar, mas sim, devido às circunstâncias de imobilização económica 

originadas pelo conflito Mundial (1994, p.872). Deste modo, foi necessário pensar na 

indústria como sendo a actividade preconizadora do crescimento económico. Com tal, 

em 1932-1933, foi criada pela a Associação Industrial Portuguesa (AIP), uma exposição 

que expressasse e reflectisse os ideais dos industrialistas. “Esta exposição afirmou-se 

como o sinal de modernidade económica e cultural” (Folgado, 2012, p.79). 

Paralelamente, em 1933, num contexto mais teórico, foi realizado o I Congresso da 

Indústria Portuguesa, onde se reflectiu a importância de implementar as indústrias da 

segunda revolução industrial e os conceitos inerentes à sua produção. 

Uma vez que a Indústria em Portugal ainda se baseava nos ideais oitocentistas, onde a 

indústria comportara uma tecnologia proveniente da primeira revolução industrial 

(energia a vapor), focando-se no trabalho artesanal e na decrépita agricultura, foi 

necessário, através dos modelos novecentistas, redefinir as políticas de maneira a 

inverter a economia do País. Deste modo, nos anos 40, a aprovação das Leis nº2002 

(Lei da Electrificação Nacional) e nº2005 (Lei do Fomento e da Reorganização 

Industrial) foram basilares para o processo de industrialização de Portugal e para as 

políticas do Estado. Estas leis fomentadas pelo engenheiro Ferreira Dias, 

impulsionaram a indústria em Portugal e preconizaram uma nova arquitectura, um novo 

modo de pensar e conceber os espaços de produção, que de certo modo, simbolizara 

uma imagem, uma marca no tempo das políticas impostas pelo Estado Novo.  

                                            
23Fernando José Mendes Rosas (1948 -) - Historiador e político português, realizou o seu doutoramento 
em Historia Económica e Social Contemporânea pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa. Historiador e investigador, o seu trabalho recai para a Historia do Estado 
Novo. Escreveu inúmeras obras como “as primeiras Eleições Legislativas sob o Estado Novo”, “O 
Salazarismo e a Aliança Luso-Britânica”, “Salazar e o Salazarismo” e “Armindo Monteiro e Oliveira Salazar 
– correspondência política, 1926-1955”. Consultor da Fundação Mário Soares e de diversas estações de 
televisão e de rádio. É também director da revista História e presidente do Instituto de Historia 
Contemporânea da Universidade de Lisboa.  
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Como já foi mencionado, os engenheiros comportaram um papel fundamental na 

indústria portuguesa. Ferreira Dias, Ferreira do Amaral24 e Daniel Barbosa25 foram 

figuras que tiveram muito presentes no desenvolvimento industrial. Ambos defendiam 

que era necessário, no intuito de alterar a estagnação mecânica e técnica, uma 

“reorganização das indústrias já existentes”, como também a “criação de novas 

industrias”. Esta reestruturação fabril, representou um método fundamental para 

modificar a natureza de grande parte das unidades industriais existentes, bem como a 

criação de novas indústrias. (Folgado, 2012, p.63) 

Ferreira Dias, defende que esta reordenação das unidades fabris, em paralelo, com a 

concepção de novas indústrias representa ser “imprescindível da doutrina corporativa, 

porque lhe dará corpo, aumentará o material sobre que ela se aplica, sem o que esta 

não fará grandes progressos no campo económico como no social; […] Não se chega 

lá por via abstracta; é preciso atingir o vértice do concreto: demolir com a picareta, 

Reconstruir Com Inteligência.” (Dias, 1998, P.161) 

“É no âmbito da organização e reorganização (…) que se inserem os aspectos da 
dimensão industrial das instalações fabris, da arquitectura dos edifícios industriais, da 
urbanização das unidades modernas nos novos espaços territoriais.” (Custódio, 2006, 
p.18) 

Acrescentamos ainda, as palavras de Ferreira Dias que nos revelam a importância desta 

“organização e reorganização” das indústrias existentes, uma vez que estas fomentam 

o “aperfeiçoamento das actividades industriais, com fim de satisfazer as necessidades 

do mercado nacional em qualidade, quantidade e preço, as exigências dos mercados 

                                            
24Joaquim Martins Ferreira do Amaral (1945 -) – Engenheiro e político português, “licenciou-se em 
Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior Técnico. Mlitante do PSD desde 1981. Ao longo do seu 
percurso profissional fez parte da direcção de vários organismos públicos, entre os quais se destacam o 
Instituto de Investimento Estrangeiro, entre 1982 e 1983, Indústrias Nacionais de Defesa, em 1982, e 
Instituto Financeiro de Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas, em 1986. Em 1979, pertencendo 
aos quadros da Direcção Geral dos Serviços Industriais, integrou o V Governo Constitucional, liderado por 
Maria de Lurdes Pintassilgo, sendo-lhe atribuída a Secretaria de Estado das Indústrias Extractivas e 
Transformadoras. Em 1981 foi chamado para a Secretaria de Estado da Integração Europeia, durante o 
Governo de Pinto Balsemão, presidindo também à Comissão de Integração Europeia.Foi ministro do 
Comércio e Turismo, entre 1985 e 1990, e ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações (XI e 
XII Governos Constitucionais, liderados por Cavaco Silva), entre 24 de Abril de 1990 e 28 de Outubro de 
1995. Em 1995 ocupou a bancada parlamentar pelo PSD na Assembleia da República. Candidato à 
presidência da Câmara Municipal de Lisboa em 1997 e às eleições presidenciais de 2001.” (Universidade 
Nova De Lisboa, 2007) 
25Daniel Maria Vieira Barbosa (1906-1986) – Tendo-se licenciado em Engenheira Civil pela Universidade 
do Porto em 1935, foi um economista, professor e governante português. Barbosa, recebera a Grã-Cruz da 
Ordem Militar de Cristo a 1948, mesmo ano que se tornara professor catedrático. Para alem do cargo de 
docente exercicido, Daniel Barbosa, foi, deputado à Assembleia Nacional entre 1949 e 1957, oitavo 
Presidente do Conselho Directivo (equivale ao actual cargo de Bastonário da Ordem dos Engenheiros) entre 
1953 e 1956. Desempenhou também as funções de governador do Banco de Fomento Nacional entre 1965 
e 1974, Ministro da Ecnomonia (1947-48) e Ministro da Indústria e Energia (1974) no governo de Marcello 
Caetano (1906-1980). (Portugal, 2018) 
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externos quanto às mercadorias que sejam objecto de exportação e a melhoria das 

condições de vida do trabalhador” (Dias, 1998b, p.38) 

As crises mundiais guiaram o País na procura de uma melhorar economia através da 

indústria. Deste modo, Jorge Custódio26, enumera os “pilares da industrialização”, onde 

expõem de forma sintetizada as premissas e conceitos idealizados pelo engenheiro 

Ferreira Dias, que conduziram Portugal no decorrer da segunda Guerra Mundial e no 

seu pós-guerra: 

“1) a electrificação; 2) a escolha, criação e programação das industrias de base; 3) a 
reorganização industrial, assente na concentração, modernização de equipamento, 
especialização e normalização; 4) a integração da industria na sua “ base cientifica”; 5) 
o planeamento a medio e a longo prazo e 6) o desenvolvimento integrado e global, auto-
sustentado, unindo a metrópole às colonias.”(2006, p.18) 

As “indústrias-base”, conceito assente na Lei do Fomento e da Reorganização Industrial 

(Lei nº2005), intitulado por Ferreira Dias, consistiu na ideia de criar novas indústrias no 

território português, de modo a potencializar a industrialização nacional, proporcionando 

“um estado permanente de crescimento, de renovação e de criação de outras unidades 

industriais”. A estratégia de implementar estas fábricas surgiu no aproveitamento dos 

recursos naturais/matérias-primas que Portugal continha em ambulância, “libertando a 

balança comercial do peso das importações”, proporcionando um crescimento 

económico através dos ideais do Estado. Tendo como referência a SACOR. (Folgado, 

2014, p.65). Deste modo, com base no quadro referente às indústrias-base sugeridas 

por Ferreira Dias, apresentamos as demais: Metalurgia do ferro (lingotes e laminados, 

folha de Flandres, tubos); Metalurgia do cobre (lingotes e laminados); Sulfato de amónio; 

Nitratos e cianamida; Celulose; Álcool carburante. 

O Estado, perante as leis enunciadas, foi bastante conservador e não proporcionou um 

cumprimento dos programas (industrias-base) perante o que se esperava, Ferreira Dias, 

no seu discurso doutrinado, revela-nos a sua angústia e desalento por parte do 

incumprimento do Estado, referindo que “a falta de compromisso do Estado [perpetuou] 

                                            
26Jorge Custódio (1947-) - Professor, arqueólogo, historiador, museólogo e activista, é uma das figuras 
incontornáveis no estudo do Património e Museologia industriais e tem vindo, ao longo da sua carreira, a 
dedicar grande atenção à história do património português. Foi Diretor do Convento de Cristo, em Tomar, 
e durante muitos anos funcionário e colaborador da atual DGPC. Assumiu a direção do Museu Nacional 
Ferroviário (Entroncamento) e do seu vasto currículo destacam-se os trabalhos que estiveram na génese e 
constituição de vários museus industriais (Museu dos Lanifícios, Museu da Fábrica de Rolhas de Cortiça 
do Inglês, Museu do Cimento de Maceira-Liz e, o projecto do Museu do Tempo) e a autoria e colaboração 
em diversas publicações relacionadas com a investigação e divulgação destas áreas. Em 2015 foi 
condecorado com o Prémio Carreira (reconhecimento do movimento ambientalista pelo trabalho em prol do 
ambiente) pela Confederação Portuguesa de Associações de Defesa do Ambiente. Actual presidente da 
APAI (Associação de Arqueologia Industrial), é também, investigador do Instituto de História 
Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa. (Centro Nacional De Cultura, 2018) 
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seis anos de sombra e de hesitação no fomento industrial”. Deste modo, só nos anos 

de 1953-58, com o Plano de Fomento, é que se consumam os seus ideais, envolvendo 

as diversas disciplinas: indústria, electricidade, comunicações, agricultura, ultramar”. 

(Dias, 1998a, p.188) 

A electrificação do Pais, estando patente na Lei nº2002, foi a resposta a uma indústria 

da segunda fase tecnológica, onde veio transformar totalmente a mentalidade cultural, 

social, económica e quotidiana, não só de Portugal como do Mundo em geral. Estas 

alterações perpetuaram um novo regime perante a produção, como a inclusão de novas 

indústrias transformadoras, uma nova organização das unidades fabris no território 

como do seu espaço interno. Levando também à restruturação dos bens de consumo 

das famílias e das antigas indústrias que viram necessário à sua inclusão. Numa 

primeira instância, a produção desta energia focou-se na iluminação dos espaços fabris 

pelo aproveitamento dos cursos de água (energia hidráulica), como podemos observar 

na antiga fábrica de têxteis, Real Companhia da Fábrica de Tomar, que em 1884, 

comportou a primeira central hidroeléctrica, com o intuito de fornecer iluminação ao 

espaço interno através desta fonte de energia. (Custódio, 2006, p.19) 

Em Portugal, esta energia foi fomentada através dos recursos naturais e fosseis, como 

as centrais hidroeléctricas e térmicas. No entanto, devido ao elevado custo que as 

energias fósseis (carvão) comportavam, os recursos hídricos (energia hidráulica), foram 

as que tiveram um maior impacto no território português. No entanto, com a grande 

abundância fabril que se haveria sentido no decorrer dos anos, e “à medida que se 

descobria o valor económico da energia eléctrica, como força motriz e as implicações 

tecnológicas inerentes à reversibilidade dos motores eléctricos” foi necessário pensar 

numa central eléctrica que fornecesse energia a todas essas fábricas. Deste modo, as 

zonas do rio Alva e do rio Lima, foram as que forneceram a energia e “aproximaram-se 

das enormes conquistas da electricidade da Europa e dos Estados Unidos da América 

do Norte”. (Custódio, 2006, p20) 

A electrificação das fábricas, bem como a energia que ela produzia com o intuito de 

alimentar os grandes motores que contribuíam para a transformação das matérias-

primas, não foram os únicos feitos criados. Temos de ter em consideração todos os 

alicerces que se agregam a ela, como o fabrico de cabos, de lâmpadas, etc... 

A indústria, impulsionou a economia do País como verificamos através desta curta 

análise, perpetuando um novo saber, uma nova mentalidade e por consequência uma 

nova arquitectura que se apelidara de moderna. No entanto, percebemos também que 
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numa fase inicial, a arquitectura industrial foi realizada maioritariamente por 

engenheiros, devido aos constrangimentos impostos pela técnica e pela ciência. 

O engenheiro Ferreira Dias, defensor dos ideais de Ford e Taylor, afirma que a 

organização industrial, sendo uma condição base do funcionamento de um espaço 

fabril, “remete para dois aspectos bastante importantes, como a “arquitectura e a 

limpeza dos estabelecimentos fabris.” (1998b, p.109) 

“Muitas instalações industriais, mesmo em regiões urbanas, estão abaixo do mínimo que 
julga aceitável exigir; são janelas que não têm vidros, portas que não tem esquadria, 
paredes sujas, que não são planas nem planificáveis; são barracões decadentes, de 
pavimento enlameado, em que a sucata e o entulho se associam um pouco por toda a 
parte, criando um conjunto desagradável a que tenha o sentimento normal da ordem e 
do asseio.” (Dias, 1998b, p.109)  

Através da descrição feita por Ferreira Dias, onde nos é revelado a vida e organização 

de um espaço industrial sem qualquer tipo de cuidado perante as premissas necessárias 

à produção e bom funcionamento de uma fábrica. São perceptíveis as condições onde 

a população laborava, e a importância da organização e do desenho arquitectónico a 

que um espaço de trabalho se deve reger. Por conseguinte, esta citação, remete-nos, 

ou melhor, cria um mote, para o ponto seguinte, onde abordaremos o desenvolvimento 

da arquitectura em Portugal até à sua ruptura; as suas patologias referentes à imposição 

e regras impostas pela organização e funcionamento de um edifício industrial, bem 

como, à forte presença do Estado Novo, que criou à sua imagem, uma arquitectura que 

marcará o seu percurso de vigência, e caracterizará a nação nesse período. 

DESENVOLVIMENTO DA ARQUITECTURA 

A arquitectura industrial foi, como já vimos, um dos factores essenciais para a introdução 

de uma linguagem inovadora imposta pelos novos materiais e técnicas provenientes de 

uma época revolucionaria. “De certo modo, as características arquitectónicas 

identificadas nos edifícios de carácter industrial acabariam por se impor como 

argumentos definidores da nova arquitectura, do mesmo modo que a nova era industrial 

acabaria por alterar os velhos valores e traria à evidência uma nova forma de ver e 

interpretar o mundo” (Braña, 2006, p.42)  

Ana Tostões27, no seu trabalho, revela de uma forma cronológica os acontecimentos 

perpetuados por esta crença tecnológica, fomentada maioritariamente por engenheiros, 

                                            
27 Ana Tostões (1959-) – Professora, arquitecta, historiadora de arte e de arquitectura, é também 
presidente da Docomomo International e editora do Journal Docomomo desde 2010. O seu trabalho procura 
desenvolver uma atitude critica sobre a arquitectura contemporânea no qual se foca para a arquitectura do 
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afirmando que: “O mundo da construção e da cidade reflectiam de algum modo a 

dicotomia desse momento de transição, em que os valores artísticos da arquitectura 

eram confrontados com a eficácia da engenharia e as possibilidades dos novos 

materiais.” (2006, p.64) 

Como referimos anteriormente, o ferro e o betão são materiais, que detêm do poder 

ideológico para o processo de construção de um mundo moderno. Isto é, residem numa 

linguagem industrial e revolucionária. Nesta fase, “tendia a cristalizar-se o debate arte-

técnica […] separando em campos apostos o secular percurso comum da arquitectura 

e da engenharia.” (Tostões, 2006, p.64) 

Em Portugal, entre as décadas de 1850 até ao rompimento do século XX, assiste-se a 

uma arquitectura proveniente da revolução industrial. A “arquitectura do ferro”. Nesta 

primeira fase, como já fora analisado, o ferro foi o material de eleição. Este permitiu 

novas abordagens perante os sistemas construtivos tradicionais, dando aso a uma nova 

linguagem arquitectónica. Destacamos as obras de carácter utilitário, uma vez que este 

material ainda não era visto “com bons olhos” e as suas possibilidades expressivas eram 

renegadas ou deixadas para obras ligadas aos caminhos de ferro, (pontes, gares, 

tuneis), obras de carácter industrial, (fábricas, armazéns, mercados) e mais tarde aos 

elevadores. 

São muitos os autores que defendem que a aceitação da expressividade do ferro, foi 

introduzida pela construção do Palácio de Cristal, em 1865 devido à exposição Universal 

que ocorrera no Porto (França, 1980; Matos, 1999, p.117). Segundo J. Coelho dos 

Santos, “o Porto era então o centro mais importante do desenvolvimento industrial 

português.” (1980) No entanto fora em Lisboa, em 1854, que se presenciou o primeiro 

vestígio da utilização do ferro, na estrutura do viaduto de Xabregas.  

Outros dos exemplos notórios desta arquitectura são as pontes sobre o rio Douro. A 

ponte D. Maria (1877) projectada pelo engenheiro Gustave Eiffel, e a ponte D. Luís 

(1886) desenhada pelo engenheiro Teófilo Seyrig. Estas obras não só constituíram o 

                                            
Movimento Moderno e das intervenções realizadas nesse património, como também explora o 
relacionamento entre as diversas culturas. Professora catedrática do Instituto Superior Técnico da 
Universidade de Lisboa, foi congratulada pelos prémios: Technische Hchschule, Darmstadt (1979); Prémio 
Municipal Júlio de Castilho de Olisipografia (1994); Ordem do Infante D.Henrique, comenda (2006); Prémio 
X Bienal Ibero-Americana de Arquitectura e Urbanismo. (International Comittee For Documentation And 
Conservation Of Buildings, Sites And Neighbourhouds Of The Modern Movement, 2017) 
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“ex-libris” portuense como também, se tornaram uma referência internacional.28 

(Tostões, 2006, p.64) 

Visto isto, e tendo por base o livro “Arquitectura de Engenheiros” é notória as demais 

obras que foram realizadas entre o século XIX e século XX. Desde estações ferroviárias, 

a armazéns industriais, ou até mesmo a pequenos detalhes resultantes do “ferro 

aparente” como “escadas em caracol, varandas, marquises, quiosques”, que J.A. 

Marques de Carvalho refere no seu texto. (1980) 

No entanto, é de salientar a obra do engenheiro Raoul Mesnier du Ponsard. O Elevador 

de Santa Justa, inaugurado em 1901 “constitui a obra paradigmática do século”. Esta 

obra, tinha como principal objectivo, criar uma ligação entre a Baixa e o Carmo. Como 

tal, foi criada uma plataforma elevatória movida pela energia a vapor. A utilização desta 

energia, ainda que fosse do século passado, enaltece as “utopias urbanas finisseculares 

materializadas através das inovações técnicas”. A assumida verticalidade, bem como a 

sua estrutura aparente, reflecte os dogmas de uma sociedade vinculada ao passado, 

constituindo um “elemento inovador da cidade”. (Tostões, 2006, p.64) 

Num seguimento cronológico, apontamos as demais obras, umas tendo sido pioneiras 

de uma linguagem que já decorria na europa, outras uma absorção e caracterização de 

uma nação e de uma ideologia. Nesta fase, já nos fins do século XIX, o betão armado 

foi considerado um sistema construtivo válido, tanto pela sua expressão estética, como 

pela sua durabilidade e resistência mecânica.  

Deste modo, salientamos a primeira construção realizada em betão armado. A Fábrica 

de Moagem de Trigo do Caramujo, localizada em Almada. Esta fábrica fora construída 

entre 1997 e 1998, e apresentara um sistema de pilares e vigas (sistema Hennebique). 

Este sistema, apresentava uma grande valência para os espaços industriais. Onde 

oferecia amplos vãos, permitindo uma funcionalidade e uma aplicação pragmática e 

racional dos mecanismos. No entanto, este edifício não foi construído totalmente em 

betão, contendo ainda os ideais de uma sociedade “clássica”, onde os revestimentos 

das fachadas foram realizados em alvenaria de tijolo.  

O uso do betão armado sempre foi tímido nos países que sustinham de um forte 

tradicionalismo, e Portugal não foi exceção. Ao compararmos com Inglaterra e França, 

observamos que as abordagens foram similares, no sentido em que o material não 

                                            
28 “Do mesmo modo que o viaduto do Douro proporcionou a experiencia necessária para [Eiffel] construir o 
de Garabit, a realização deste foi essencial para o projecto e a construção da torre Eiffel.” (Frampton, 2000, 
p.33) 
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ganhara logo a linguagem pretendida, como no caso dos Estados Unidos da América 

com as fábricas de Henry Ford, ou na Alemanha, com a fábrica Fragus ou a AEG. A 

sociedade repartia-se em dois ideais: A funcionalidade e o pragmatismo imposto pela 

máquina e pela técnica, e mais tarde pela estética. “[E] pelos românticos que a 

rejeitavam pelo que tinha de utilitarismo, de banalização pela série, de economia sem 

alma.” (Portas, 1980)  

Ou seja, como vimos no exemplo anterior, o betão armado é utilizado como mera 

estrutura, onde é revestido por uma “pele”, em alvenaria, renegando qualquer 

abordagem menos conservadora. No entanto, devido à introdução da Fábrica em 

Alhandra, que já laborava desde 1894 na produção cimento artificial “Portland”, assim 

como, eram fundados os institutos de investigação e ensino, que aumentavam o 

enriquecimento científico e técnico, validando o material como sistema em relação à 

segurança e às normas legais. Originou em 1910, uma explosão na construção em 

betão armando no País. Após dois anos de pesquisa e de ensino, é projectada por 

António Rodrigues da Silva Júnior, a Fábrica de cerveja Portugália em Lisboa, com a 

particularidade de ser totalmente em betão armado. (Tostões, 2006, p.65) 

 
Ilustração 40 – Vista da Fábrica Portugália na intersecção entre 
a Rua António Pedro e a Rua Pascoal de Melo. (Leite, 2012) 

 
Ilustração 41 – Vista da Fábrica Portugália na intersecção entre 
a Avenida Almirante Reis e a Rua Pascoal de Melo. (Leite, 2012) 

A arquitectura do século XX, a que os autores intitularam de moderna, baseia-se nos 

ideais, de “despojamento formal”, da nudez dos materiais, das formas rectas, sem 

ornamentos ou decorações, como estratégia de projecto. Visto que o material, em 

primeiro lugar, terá sido explorado pelos engenheiros, foram os arquitectos que 

desenvolveram as suas capacidades estéticas. “Apoiados no calculo e nas 

investigações de arrojados engenheiros, como Bellard da Fonseca, Espregueira 

Mendes, Arantes e Oliveira, entre outros, o novo sistema construtivo baseado no betão 

armado começava gradualmente a ser assumido pelos arquitectos que o passavam a 

reconhecer como feito cultural”. (Tostões, 2006, p.66) 
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Segundo o arquitecto Nuno Portas, o ciclo do betão armado divide-se em duas fases, 

perante duas figuras emblemáticas: O engenheiro Duarte Pacheco e o engenheiro 

Ferreira Dias. A primeira fase, reportando para o tempo cronológico, é referente ao 

período da primeira república até meados dos anos 40. E nela nasceram obras, públicas 

e privadas, com uma grande procura pela expressividade da linguagem “modernista” e 

“sob o alibi do funcionalismo”. A arquitectura nesta fase, não se focou exclusivamente 

em edifícios de carácter utilitário, começou-se a assistir a intervenções com outros 

intuitos, presentes no tecido urbano dos centros da cidade. (1980) 

Como sabemos, a localização dos espaços industriais foi, numa fase inicial, afastada 

dos centros urbanos que se encontravam mais consolidados. Para o seu funcionamento 

eficaz eram necessários requisitos fundamentais. Deste modo, as unidades fabris eram 

inseridas no território consoante a energia e matéria-prima que utilizavam e, 

encontravam-se próximas às vias de comunicação para permitir uma fluidez no 

transporte.  

No entanto, em Lisboa, as fábricas que se localizavam na malha urbana tinham um 

carácter de oficinas, ou seja, estavam inseridas nos edifícios de habitação, onde a 

mecanização era fraca ou por vezes nenhuma. Estas “Oficinas [encontravam-se] 

localizadas em fundos de prédios, pátios, caves, mantendo ainda uma elevada 

percentagem de especialização manual e onde a mecanização efectiva tardou em 

acontecer.” (Folgado, 2012, p.121)  

Com base na descrição realizada pelo engenheiro Ferreira Dias, citada como conclusão 

no ponto anterior, percebemos que, a necessidade de procurar melhores condições de 

vida/trabalho, o saneamento das vias públicas, higienização e organização dos espaços 

de trabalho, eram as respostas necessárias para um bom funcionamento dos espaços 

industriais, como para a melhoria da sociedade. Deste modo, agregado a um 

pensamento modernista, nasce o plano urbano criado por Etienne De Gröer 29. Este, 

não descora da inclusão das fábricas da segunda geração no tecido urbano. A 

                                            
29 “Em 1938 a CM Lisboa, sob a presidência de Duarte Pacheco, contratou o arquiteto – urbanista Étienne 
de Gröer, que juntamente com os serviços técnicos municipais, definiu as grandes linhas de 
desenvolvimento da cidade. Em 1948 o plano estava concluído e foi aprovado pela CML, embora nunca 
tivesse tido aprovação governamental. As principais linhas de força do plano foram: Criação de uma rede 
viária radiocentrica a partir de um eixo construído pela Av. A. Augusto de Aguiar e o seu prolongamento até 
à estrada Lisboa-Porto; Organizar densidades populacionais decrescentes do centro para a periferia; Criar 
uma zona industrial na zona oriental da cidade, associada ao porto; Construir uma ponte sobre o Tejo no 
Poço do Bispo-Montijo, ligada a uma das circulares; Construir um aeroporto internacional na parte norte da 
cidade; Criar um parque em Monsanto com cerca de 900ha, e uma zona verde em torno da cidade que 
incluiria o Parque de Monsanto e que se prolongaria pela várzea de Loures até ao Tejo. O principal 
instrumento do plano foi o zonamento, dividindo o espaço em áreas com diferentes usos, às quais se 
aplicava legislação específica.” (Lisboa. Câmara Municipal, 2018) 
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idealização da fábrica como elemento preconizador de uma sociedade é afirmada e 

introduzida no tecido urbano da cidade de Lisboa. A Casa da Moeda é o reflexo disso.  

Ilustração 42 – Plano Geral de Urbanização e Expansão de Lisboa (1948). (Lisboa. Câmara Municipal, 2018)  

Projecto realizado pelo arquitecto Jorge Segurado (1898-1990) e pelo engenheiro 

Espregueira Mendes. É um exemplo claro da atitude inovadora imposta perante a batuta 

do funcionalismo e racionalismo a que Nuno Portas e Ana Tostões se referem. E 

porventura, uma obra que demonstra as premissas de Ford e de Taylor, defendidos 

também por Ferreira Dias. 

Este projecto, revela-nos os conceitos acima referidos, em que o desenvolvimento da 

tecnologia ganha de tal forma impacto que se entranha na cultura, influenciando assim 

a arquitectura e o seu desenho. Este é agora, governado pela “racionalidade da 

construção” (Tostões, 2006, p.66). Ou seja, reconhece o poder pragmático e objectivo 

do material como um todo juntamente com a complexidade formal que apresenta. 
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Ilustração 43 – Casa da Moeda. Maqueta do complexo 
fabril. (Folgado, 2012, p. 164) 

Ilustração 44 – Casa da Moeda. Entrada principal da fábrica. (Folgado, 
2012, p. 165) 

Recorrendo aos registos de Deolinda Folgado, são perceptíveis as influências 

internacionais. A clara distinção estratégica dos programas impostos. Ou seja, a zona 

administrativa é separada da zona de produção (Taylorismo). “Assim, para estas duas 

áreas funcionais, que agregaram o programa fabril, desenvolveu-se quase que um 

projecto autónomo, devido aos distintos materiais empregues, às diversas soluções de 

iluminação utilizadas, ou ainda à aplicação de elementos decorativos ou informativos 

diferenciados nos dois corpos projectados.” (2012, p.163) 

O conjunto edificado redesenha a forma rectângular do quarteirão aberto no interior 
formando um extenso pátio. O edifício da administração forma o topo norte ligando-se 
aos três corpos em U das oficinas através de dois corpos de passagem elevados sobre 
pilotis. A cobertura em terraço que remata todo o conjunto é ocasionalmente substituída 
em certas zonas fabris por uma cobertura em “shed” permitindo a entrada directa da luz 
norte, mas também por áreas de terraço preenchidas pelo tijolo de vidro cilíndrico. 
(Tostões, 2006, p.66) 

No mesmo quadro de obras públicas perpetuado pelo Estado, nomeamos a Obra do 

arquitecto Pardal Monteiro para a indústria jornalística, que ocorrera já nos finais dos 

anos 30. A sede e fábrica gráfica do jornal “Diário de Notícias”, encontrando-se inserida 

numa das mais emblemáticas avenidas de Lisboa - Avenida da Liberdade, foi uma Obra, 

que constituiu “uma mudança na concepção da indústria” (Folgado, 2012, p.166) e por 

ventura “o paradigma urbano da modernidade” (Tostões, 2006 p.67). 
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Ilustração 45 – Prespectiva do Arquitecto Pardal Monteiro para o 
“Diário de Notíciais” (Leite, 2015). 

 
Ilustração 46 – Vista Tardoz do Diário de Notícias (Leite, 2015). 

A conceptualização deste projecto, em relação à organização e distribuição dos 

espaços, foi semelhante à obra de Jorge Segurado, onde ambos fazem uma separação 

dos espaços dedicados à indústria e à gestão e administração. Embora os edifícios 

apresentem vocabulários e “condicionalismos” divergentes, ambas as Obras 

demonstram a assimilação conceptual exigida pela “moderna indústria”. (Folgado, 2012, 

p.166). 

Tendo em conta as restrições do lote de intervenção: duas frentes de rua – Av. Da 

Liberdade e Rua Rodrigues Sampaio; dimensão reduzida. O arquitecto apresenta uma 

proposta de intensa complexidade, que responde aos pressupostos impostos pela 

racionalidade e funcionalidade do programa e dos materiais utilizados. Deste modo, o 

edifício desenvolve-se em altura sendo composto por quatro pisos mais o rés-do-chão. 

A escolha pela verticalidade, permitiu ao arquitecto uma hierarquização dos espaços, 

dando uma maior importância à frente da Avenida, onde incorpora a parte administrativa 

e comercial, deixando os serviços técnicos e industriais, para a outra frente de rua. A 

verticalidade assente neste projecto é também enfatizada pela escolha do material, 

betão armado, onde evidencia a estrutura. “Com base nos elementos estruturais, Pardal 

Monteiro, definiu uma gramática arquitectónica caracterizada por linhas verticais 

acentuadas pelos pilares em duplos colunelos e pelo corpo prismático que marcou o 

vão da escada rematado por uma torre que explora a luz como um elemento integrante 

da arquitectura […]” (Folgado, 2012, p.169). 
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Ilustração 47 – Entrada principal do edifício. À direita um dos 
painéis de Almada Negreiros. “QUEM NÃO SABE ARTE NÃO NA 
ESTIMA” (Leite, 2015). 

 
Ilustração 48 – “Diário de Notícias”: Oficinas Gráficas (Leite, 
2015). 

Segundo a autora, “a aplicação do betão armado como elemento estrutural contribui, 

conjuntamente, para explorar uma expressividade arquitectónica, em ambas as 

fachadas, assente nos materiais.” Ou seja, o arquitecto através da hierarquização então 

enunciada, caracteriza a fachada da Avenida da Liberdade com um maior esplendor, 

mitigando a relação valorativa do industrial.30 (Folgado, 2012, p.168). Contudo, é de 

salientar a inclusão das artes, neste caso da pintura, no interior do edifício onde o 

arquitecto Pardal Monteiro, introduz dois frescos de Almada Negreiros, no “hall” de 

entrada e no vestíbulo. 

Por conseguinte, outros projectos foram realizados dentro deste quadro de obras 

industriais que decorreram ao longo dos anos 20 e 30. Apontamos, numa perspectiva 

divergente à Casa da Moeda ou ao “Diário de Notícias, o projecto realizado pelo 

arquitecto Januário Godinho e pelo engenheiro Correia Araújo, que ao contrário dos 

projectos referidos, detentores das premissas de “monumentalidade” caracterizadoras 

das obras públicas perpetuadas pelo Estado, o complexo industrial Lota de Pescado de 

Massarelos, localizado no Porto, é um projecto que abrange “influências múltiplas 

(desde o expressionismo holandês ao neoplasticismo) e onde são as exigências 

funcionais que determinam a relação entre a espacialidade interna e o sistema 

estrutural.” (Tostões, 2006, p.67) 

                                            
30 Este conceito perpetuado pelo arquitecto Pardal Monteiro, diverge dos ideais de Jorge Segurado. Embora 
os arquitectos tenham tido uma abordagem conceptual que vai de encontro aos ideais de Taylor, sobre a 
organização e gestão do espaço com o objectivo de melhorar e aumentar a produtividade industrial. O 
arquitecto que projectou da Casa da Moeda, valorizou o corpo industrial no eixo da Cidade. Este emprega 
uma “pele” revestida a azulejos verdes de modo a caracterizar os espaços destinados às oficinas.  
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Ilustração 49 –  Lota de Pescado de Massarelos. Vista da Alameda Basílio Teles. (Ilustração nossa, 2018) 

A primeira fase do ciclo do betão armado, considerado pelos historiadores, que por sinal 

corresponde à primeira fase modernista vivenciada em Portugal, fora marcada e 

influenciada pelas “Beaux-Arts”, que preconizou uma imagem de um Estado que se 

afirmava de “novo”. Este carácter de monumentalidade pragmática, criou um 

impedimento face à exploração de outros conceitos, e de ter por parte dos arquitectos, 

uma abordagem mais radical. Nesta fase, como menciona Sandra Vaz Costa31, o Estado 

procurou uma “renovação” e um acento monumentalista (2004, p.40) através do 

incremento das obras públicas chefiado pelo Ministro Duarte Pacheco. Levando à 

construção de infra-estruturas e de equipamentos públicos, que originaram por 

consequência “escandalosos caixotes racionalistas, peças de grande significado cultural 

e arquitectónico …]”. (Bandeirinha, 2004, p.27) 

Com referência ao que José António Bandeirinha32 denominou de “escandalosos 

caixotes racionalistas”, apresentamos o projecto realizado pelo engenheiro Fernando 

Yglesias d’Oliveira, o Armazém Frigorífico do Bacalhau do Porto (1937-1939) e o 

                                            
31 Sandra Vaz Costa – “doutorada em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, é 
investigadora do Instituto de História da Arte da mesma Faculdade (IHA - Centro de Investigação) e técnica 
do Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico (Igespar,I.P). Autora e coautora de títulos 
e artigos científicos no âmbito da História da Arte, da Arquitetura, das Cidades e das Instituições, 
desenvolve investigação no âmbito do território, desenho urbano e produção arquitetónica portuguesa dos 
séculos XIX e XX. No desempenho das suas funções técnicas desenvolve ações de investigação, 
salvaguarda, e divulgação patrimonial, tais como rastreios e estudos, exposições, edições, encontros e 
comunicações.” (Instituto Superior Técnico, 2018) 
32 José António Bandeirinha (1958-) – Arquitecto e professor catedrático do Departamento de Arquitectura 
da Universidade de Coimbra, tem vindo a desenvolver diversos estudos que se centram sobre a cidade, 
habitação, teatro e cultura. Actualmente exerce a função de director do departamente do arquitectura, e por 
ventura, estuda os feitos políticos decorrentes do século XX e as consequências que causaram sobre a 
arquitectura e a cidade. (Universidade De Coimbra, 2018) 
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projecto realizado pelo arquitecto João Simões, para o de Lisboa (1939-1944) cujo o 

projecto de engenheiria coube ao mesmo engenheiro.  

Embora estejam inseridos num panorama tecnológico referente à segunda fase, onde 

são empregues câmaras frigoríficas e todos os alicerces à sua sustentação, assim como 

são utlizados métodos construtivos e estruturais progressistas, que evidenciam uma 

ruptura com a primeira fase. Estas obras, detêm por sua vez, “um vocabulário mais 

monumental ou regionalista”, sendo evidenciados pelos ornamentos decorativos 

integrados na fachada e pelos baixos-relevos de autoria Barata Feyo (1899-1990), que 

simbolizam “trabalho, história, tempo memorial, elevação da epopeia da pesca do 

bacalhau e de todos os ofícios ou artes associadas […]”. (Folgado, 2012, p.175-177) 

Ilustração 50 – Vista da margem Sul do Douro do Armazém Frigorifico do Porto. ([Adaptado a partir de:] Costa, 2011, p. 42) 

Ilustração 51 – Vista da Avenida 24 de Julho do Armazém Frigorifico de Lisboa. ([Adaptado a partir de:] Costa, 2011, p. 42) 

À luz do que observámos com as obras anteriores, no inicio da década de 40, assistiu-

se a um “reequacionar das formas puras”. (Costa, 2004, p.40) Segundo Ana Tostões, a 

linguagem modernista decorrente na Europa, demonstrava ser “incompatível com o 

crescente nacionalismo”. Assim sendo, o Estado português sob a ideologia de criar uma 

imagem patriota e sob a influência das políticas ditatoriais vivenciadas na europa, 

assume uma crença “regionalista e historicista”. Oliveira Salazar, juntamente com 
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António Ferro e Duarte Pacheco, forma a sua doutrina com base nesses pressupostos. 

Estes, “tend[em] a repor uma certa história, balizada entre um Império e um Portugal 

rural, folclórico […] procurando [por ventura] exaltar a mais profunda “alma” portuguesa, 

ancora as referências culturais […]”. (Tostões, 2004, p.117-118). Esta reviravolta, ficou 

marcada pela Exposição do Mundo Português em 1940, que “surge como o culminar de 

um processo ideológico ensaiado por toda a década de 30 e materializado no terreno 

de Belém” (Costa, 2004, p.40).  

No entanto, a II Guerra Mundial e o seu pós-guerra, trouxera a Portugal uma profunda 

crise social e política. O Estado Novo nesta fase sofrera de diversas contestações por 

parte da sociedade, que se veio a reflectir pelo Partido Comunista. Salazar, após os 

desacatos sociais vivenciados no País devido à falta de bens necessários para 

sobrevivência do povo português, repensa numa nova estratégia para estabilizar a 

política e a economia do País. Inicialmente utilizara a punição como arma ideológica 

para corrigir as políticas, mas esta não se evidenciara apta a abranger todos os vértices 

do quadro do poder político. 

Posto isto, Portugal teve de dar um passo atrás. Ao renovar a sua imagem, percebe que 

“teria de trocar o paradigma rural pelo desenvolvimentista” (Rodolfo, 2002, p.150). Deste 

modo, as políticas implementadas pelo estado em favor da reconfiguração económica, 

recairam precisamente nas leis de “fomento industrial” e, posteriormente, na 

“Electrificação do País”, apoiada pelas teses do engenheiro Ferreira Dias.  

Neste contexto, surgem novas infra-estruturas ligadas a programas de segunda 

geração: “das barragens às estradas, dos portos aos viadutos, dos aeroportos aos silos” 

(Tostões, 2006, p.69) 

A presença desta nova fonte de energia, presente na Lei nº 2002 que fora implementada 

mais tarde, implicou uma restruturação não só por parte da arquitectura, desde a 

reconfiguração técnica dos espaços antigos de produção, até aos novos espaços que 

albergavam e fabricavam essa tecnologia, assim como, fez com que a sociedade tivesse 

que renovar os seus mecanismos de consumo doméstico. 

O projecto para a Standard Eléctrica, da autoria de João Ângelo Cottinelli Telmo (1897-

1948), embora ainda apresentasse uma expressão monumentalista, “encerrou este 

primeiro ciclo de experimentação e anunciou o arquétipo a prosseguir para estes 

edifícios industriais” (Folgado, 2012, p.170). Como, também (culminou com o desfecho 

da II Guerra Mundial) vinha a despertar um novo pensamento em relação à arquitectura. 
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Foi o exemplo físico das ideologias defendidas por Ferreira Dias, e pelos arquitectos 

Jorge Segurado e Pardal Monteiro, ao considerar os conceitos funcionais e 

organizativos, que são detentores de uma dualidade programática imposta ao espaço 

que tende a albergar mecanismo e que, ao mesmo tempo, carece de um sector 

administrativo. 

Ilustração 52 – Standard Eléctrica. (Leite, 2015a) 

Este projecto enquadrou-se no Plano de Obras da Praça do Império e Zona Marginal de 

Belém, que fora realizado no seguimento da Exposição do Mundo Português. Encontra-

se inserido ao longo da Avenida da India e é composto por um volume de quatro pisos 

(Nascente) e por um volume de dois pisos (Poente), que de algum modo, enfatizam o 

desenho da avenida e por sua vez criam um vazio a Norte que, “requebra a 

irregularidade do terreno.” Os espaços que conferem o interior desta unidade industrial, 

são amplos e sem a presença de paredes, assim como a fachada é presenciada por 

grandes vãos desenhados através da métrica dos pilares, lajes e vigas de betão armado, 

tornando a Standard Eléctrica “um dos mais emblemáticos conjuntos industriais da 

cidade de Lisboa do tempo moderno.” (Costa, 2006, p.242)   

Outro projecto que demonstra os conceitos adquiridos pelo arquitecto ao longo da 

década de 40 prolongando-se para o início da década de 50 é o caso da fábrica 

Nacional, projectado pelo arquitecto que desenhou o edifício para o “Diário de Notícias”.  
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Ilustração 53 – Vista geral do complexo industrial A Nacional. ([Adaptado a partir de:] Folgado, 2012, p. 184) 

Este complexo industrial, localizado na zona industrial do Beato, foi constituído por três 

volumes em “U”, originando um pátio virado para o rio, podendo mais tarde vir a sofrer 

ampliações. O arquitecto, concebe este projecto baseado na construção racionalista, 

optando por volumes altos e densos, compostos estruturalmente por betão-armado. A 

acentuada verticalidade é adquirida pela presença bruta dos volumes, e “pela presença 

das miméticas lamelas em betão vibrado” que são cruciais para o controlo da 

temperatura e luz no espaço interior. É notório a diferença de material que o arquitecto 

faz ao criar um embasamento em pedra, conferindo ao edifício uma simplicidade formal 

que é quebrada através das lamelas de ventilação e pelos volumes de circulação. Esta 

expressividade tende a aproximar-se do texto de Walter Gropius, “que viu nos silos de 

cereais em betão um protótipo para a arquitectura moderna.” (Folgado, 2006, p.247) 

Em paralelo, assistia-se a uma contestação referente à linguagem utilizada pelos 

arquitectos e à sua liberdade de expressão. Estes revindicavam uma nova linguagem, 

criticando a imagem conservadora e regionalista perpetuada pelo Estado Novo. É, por 

conseguinte, visível nas palavras de Fernando Távora num texto proferido por João 

Rodolfo, a inquietação e desalento por um lado, e por outro, a ambição de revindicar o 

papel do arquitecto, tanto na expressão, como nos constrangimentos perpetuados pelo 

Estado.  
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A Arquitectura não pode nem deve submeter-se a motivos, a pormenores mais ou menos 
curiosos, a bizantinices arqueológicas. (…) as formas tradicionais de toda a arte de 
edificar não representam capricho decorativo ou decoração barroca.(…) as formas 
arquitectónicas resultam das condições impostas ao material pela função que é obrigado 
a desempenhar e ainda de um espírito próprio daquele que age sobre o mesmo material. 
Daí que em toda a boa Arquitectura exista uma lógica dominante, uma profunda razão 
em todas as suas partes, uma intima e constante força que unifica e prende entre si todas 
as formas, fazendo de cada edifício um corpo vivo, um organismo com alma e linguagem 
próprias. (2002, p. 151)  

Foi dentro do quadro de regionalismo critico, de inquietação e contestação social e 

política, que em 1948 se realiza o I Congresso Nacional de Arquitectura. Neste 

congresso foram debatidas as ideias e princípios presentes, na “utopia” da Ville Radiuse 

de Le Corbusier, nos Congressos Internacionais de Arquitectura Moderna (CIAM) e na 

Carta de Atenas. O pós-guerra fez com que o arquitecto repensasse e reinterpretasse 

os conceitos do Movimento Moderno, face às problemáticas existentes na sociedade. 

Estes, tendem a afirmar-se enquanto identidade procurando um papel mais participativo 

na industrialização, assim como, na resolução das problemáticas inerentes à habitação. 

(Tostões, 2006, p.69) 

A HICA- Hidroeléctrica, tendo já em 1945 começado com os seus estudos para 

aproveitar o fluxo de água, proveniente do rio Cávado e do seu afluente Rabagão, para 

a produção de energia. Representa um exemplo digno do papel participativo do 

arquitecto na indústria, e porventura, uma oposição regionalista. A correlação entre o 

arquitecto Januário Godinho e os serviços técnicos da Hica são “complementares na 

estreita da articulação da unidade procurada pelo Movimento Moderno entre o binómio 

arte-técnica.” (Tostões, 2006, p.244) 

Este pensamento de confluência entre as demais áreas técnicas e artísticas, é notóri na 

dualidade programática exigida pelo projecto como também, na relação que este 

comporta com a natureza. O arquitecto procura uma simbiose. Ou seja, enquanto os 

edifícios de carácter industrial apresentavam a “crueza dos seus elementos pré-

Ilustração 54 – Esquema representativo das varias Centrais Hidroeléctricas. (Tostões, 2002) 
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fabricados em betão”, nos edifícios destinados à habitação, teve “uma constante 

preocupação com o meio natural ao mesmo tempo que procurou construir ambientes 

assumidamente contemporâneos”. A oposição regionalista que o arquitecto Januário 

Godinho protege, assim como Fernando Távora, é materializada no campo das 

relações. O arquitecto procura conjugar o material natural com o artificial, combinando 

o desenho “regional e moderno”. Assim como, reconhece a topografia como estratégia 

para implementar as sua construções, em função de “criar unidade entre a construção 

e a paisagem” (Tostões, 2006, p.244-245)  

Ilustração 55 – Vista Geral da Central Hidroeléctrica de Vila Nva-
Venda a Nova. Foto: Alvão, EDP produção, Arquivo Hidrodrumo. 
([Adaptado a partir de:] Tostões, 2006, p. 244) 

Ilustração 56 – Pousada de Salamonde. Foto: Alvã, EDP 
produção, Arquivo Hidrodrumo. ([Adaptado a partir de:] Tostões, 
2006, p. 245) 

Ilustração 57 – Pousada de Alto Rabagão, Rute 
Figueiredo/IPPAR. ([Adaptado a partir de:] Tostões, 2006, p. 246) 

Ilustração 58 – “Edificio de comando e descarga”, Alvão, EDP 
produção, Arquivo Hidrodrumo. ([Adaptado a partir de:] Tostões, 
2006, p. 246) 

A década de 50 ficou marcada pelos conceitos inerentes ao I congresso Nacional de 

Arquitectura. Como vimos nas palavras de Fernando Távora, o processo ideologico 

recai nas premissas referentes à imposição da máquina e da técnica, juntamente com 

a necessidade de responder às contextualizações do lugar em questão, às suas 

referências locais e às técnicas tradicionais. Isto é, os arquitectos nesta fase procuram 

uma consciencialização do Movimento Moderno, apoiados nos conceitos da Ville 

Radiuse de Le Corbusier e na Carta de Atenas. Os arquitectos procuram agora o “direito 
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à escala da cidade” (Tostões, 2006, p.68). Ou seja, enquanto nos anos anteriores, os 

arquitectos procuraram a resposta de uma linguagem arquitectónica nos novos 

materiais, usados como simples gramática projectual, tratando o edifício como unitário. 

É, porventura, nesta década que o arquitecto se mentaliza das questões sociais, das 

dimensões éticas e morais que estão inerentes à sociedade moderna. 

Outras referências arquitectónicas justificaram os conceitos supra-referidos. O 

arquitecto Keil do Amaral foi um dos protagonistas desta “consciência social”, ao estar 

presente no grupo de Iniciativas Culturais Arte e Técnica (ICAT), que reprimiam as 

políticas do Estado Novo e fomentavam as novas ideologias arquitectónicas 

modernistas. O projecto realizado para a União Eléctrica Portuguesa (UEP) é expressão 

disso. Este projecto tinha como finalidade a exploração de linhas de transporte e do 

fornecimento de energia eléctrica. Sediada na península de Setúbal, integrou a indústria 

de produção, transformação e produção, assim como zonas destinadas à 

administração, zonas sociais (Colónia de Férias de Palmela) e edifícios de baixa tensão. 

(Tostões, 2006, p.249) 

Ilustração 59 – UEP de Coina, Rute Figueiredo/IPPAR ([Adaptado a partir de:] 
Tostões, 2006, p. 248) 

Ilustração 60 – Subestação da UEP. “Edificio de 
baixa tensão e administrativo”. ([Adaptado a partir 
de:] Tostões, 2006, p. 249) 

Por conseguinte, como vimos anteriormente, no que diz respeito ao processo de 

industrialização do País, o papel do engenheiro Ferreira Dias foi fulcral para o fomento 

das indústrias e na criação de outras. Isto fez com que a década de 50, houvesse um 

surgimento de novas instalações fabris, que se iriam localizar ao redor das cidades mais 

urbanizadas, evidenciando a nova arquitectura, a modernidade. “Este “novo rumo” ir[á] 

influenciar e moldar a indústria até à década de 70 – concentrando, modernizando e 

dotando de base científica e técnica […]” (Fernades, 2003, p.155). Deste modo, 

apontamos alguns projectos que tiveram destaque na década de 50:  
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O projecto do arquitecto Edmundo Tavares, para a fábrica de cabos eléctricos Diogo 

d’Ávila, construído entre 1952 e 1958. Este projecto pareceu-nos importante, no sentido 

estratégico da sua localização, uma vez que se encontra à saída de uma das principais 

vias de Lisboa, como também, pela sua magistral torre geometrizada que marcara a 

paisagem, “advinhando os princípios de alguma modernidade plástica” (Folgado, 2006, 

p.253)  

O projecto dos arquitectos José Bastos e António Ribeiro Modesto, com a colaboração 

do engenheiro Ângelo G. Ramalheira, para a Federação Nacional de produtores de trigo, 

foi construído entre 1954 e 1955, na estrada nº10, em Vila Franca de Xira. Este projecto, 

segundo Deolinda Folgado, “simboliza a imagem de uma modernidade incomum nas 

estruturas de armazenamento e tratamento de cereais.” A autora ainda faz referência à 

arquitectura brasileira como influência da arquitectura moderna portuguesa ao longo da 

década de 50, afirmando que: “Este programa, imbuído de princípios racionais, 

aproveitou as potencialidades construtivas do betão armado, explorando uma 

modelação volumétrica marcada por articuladas linhas horizontais e verticais que lhe 

conferem um léxico geometrizante de vanguarda”. (2006c, p.257) 

Outro projecto que expressa o “revivalismo” é a barragem do Douro Internacional. 

Realizado entre a segunda metade da década de 50, prolongando-se até à década de 

60. É uma obra que remete para a “discussão formal e ideológica da adaptação dos 

cânones do Movimento Moderno e dos princípios da Carta de Atenas, como no que 

concerne à renovação da sociedade moderna, dentro de uma nova dimensão ética da 

profissão”. (Figueiredo, 2006, p.254) 

No âmbito de resistência que foi sentida nos anos 50, em 1955, foi realizado um 

Inquérito à Arquitectura Regional Portuguesa. Este inquérito mostrara que, ao invés de 

criar um estilo “genuinamente português”, presente nos conceitos de Raul Lino na “Casa 

Portuguesa”, existia um leque de regiões que partilhavam de diferentes tradições e 

costumes. Onde não se poderia pensar só nas formas e nas técnicas construtivas que 

reportavam para o culto do Movimento Moderno, mas sim, pensar no lugar num todo, 

não descorando a história, os materiais regionais e tão pouco a apropriação espacial 

que determinada região e cultura preconizavam para a sua vida. 

Iniciada a “época de ouro da industrialização portuguesa” (Custódio, 2006, p.18), os 

anos 60, ficaram marcados por um acentuado desenvolvimento industrial perpetuado 

pelo Estado Novo e “simultaneamente pela ruptura que o eclodir da guerra de África” 

representou (Tostões, 2004, p.145). Deste modo, a guerra de África, intitulada também 
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de guerra do Ultramar, originou um crescimento populacional no País, devido aos 

chamados “retornados”, produzindo um crescimento urbanístico nas periferias das 

cidades. Contudo, esta acentuada imigração causou um desequilíbrio no tecido urbano, 

imposta pelo crescimento aleatório das construções, obrigando ao arquitecto a repensar 

as suas estratégias e paradigmas de intervenção. O arquitecto nesta fase deixa de 

pensar numa escala urbana, para começar a intervir a uma escala territorial. 

Nestes anos, mesmo que a arquitectura moderna tenha sofrido algumas mudanças no 

seu paradigma ideológico, onde os arquitectos recaem para um desenho que tende a 

relacionar a arquitectura, espaço urbano e paisagem, foi, como José Manuel Fernandes 

refere, uma continuação da arquitectura “funcionalista” e “ortodoxamente moderna” 

resultante das políticas e ideais das décadas passadas.(2003, p.170) Paralelamente, é 

visível na arquitectura nacional, a presença de alguma correntes estrangeiras, como o 

organicismo e o brutalismo inglês, “ao mesmo tempo que se valoriza o vernacular e 

arquitectura do detalhe.”(Tostões, 2004, p.147) 

Deste modo, como referência a uma arquitectura que recai sob as influências do 

brutalismo inglês, é o projecto para a Fábrica de Discos Valentim de Carvalho. Tendo 

sido construída entre 1965-1970, é uma obra que “exibia uma expressão claramente 

mais escultórica, brutalista, tirando partido do uso do betão aparente, do preenchimento 

das superfícies verticais com bloco de cimento e com pilares de vidro, e do uso 

deliberado de uma malha formalista, em ângulos com a forma estruturante.” (Fernandes, 

p.170-171) 

Ilustração 61 – Fábrica de Discos Valentim de Carvalho, 
António Homem Cardoso. ([Adaptado a partir de:] Fernandes, 
2003, p. 169) 

Ilustração 62 – Alçado. Fábrica de Discos Valentim de Carvalho, 
António Homem Cardoso. ([Adaptado a partir de:] Fernandes, 2003, 
p. 166) 

Por conseguinte, dentro do espírito organicista de Frank Loyd Right e do funcionalismo 

de Le Corbusier, apontamos o projecto para a empresa DIALAP, elaborado pelos 
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arquitectos António Teixeira Guerra e Carlos Manuel Ramos. Elaborado entre 1960-

1966 para albergar uma nova indústria – lapidação de diamantes –  encontra-se inserido 

na Avenida Marechal Gomes da Costa em Lisboa. Composto por três volumes 

articulados, (produtivo, administrativo e de controle), cujo principal e de maior escala, 

apresenta-se de forma imponente sobre a Avenida. Este volume, apresenta um 

“funcionalismo moderno contemporâneo de Corbusier”, através da ascensão conferida 

pelos pilotis, pelo recúo do piso térreo que lhe forma uma galeria e dos panos de vidro 

presentes na fachada principal, bem como, pela sua cobertura em terraço. A escada 

helicoidal em betão pré-moldado, localizada na inflexão do edifício, separa de forma 

orgânica os programas funcionais que são atribuídos a cada espaço. O edifício que se 

encontra desagrupado, concebido através de uma reticula de betão armado, destinou-

se a um restaurante, cujo a sua cobertura em forma de pirâmide remete para os 

“diamantes lapidados” (Folgado, 2006b, p.261) 

Ilustração 63 - Dialap. Vista do Volume principal que 
compõem a Fábrica de diamantes, António Homem Cardoso. 
([Adaptado a partir de:] Fernandes, 2003, p. 174) 

 

 
Ilustração 64 - Dialap. Corte e Planta, Arquivo: Carlos Manuel 
Ramos ([Adaptado a partir de:] Folgado, 2006b, p.261) 

Simultaneamente, a importância de adequar, ou melhor, de conferir uma integração 

digna dos espaços arquitectónicos na paisagem tanto urbana como natural, foi atingida 

pela preocupação da plasticidade e estética do material - “arquitectura do detalhe”. 

Sublinhamos o projecto de Eduardo Iglésias com a colaboração do engenheiro Marino 

Martins, juntamente com o Gabinete de Estudos da SCC e a Gefel, para a realização do 

complexo industrial que albergaria a Sociedade Central de Cervejas, em Vialonga. Esta 

obra revela os conceitos acima descritos, onde, “os seu elevados volumes do corpo dos 

silos, maciço, em betão aparente, foram tratados esteticamente em faixas de diferentes 

tons de cinzento; e o corpo de armazenagem foi imaginosamente revestido com painéis 

metálicos em zinco.” (Fernandes, 2003, p. 171) 
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Ilustração 65 - Fábrica de Cerveja em Vialongo. António Homem Cardoso. ([Adaptado a partir 
de:] Fernandes, 2003, p.171) 

Ilustração 66 - Painel em zinco, 
António Homem Cardoso. 
([Adaptado a partir de:] Fernandes, 
2003, p.171) 

Por conseguinte, dentro das conjunturas políticas, dos conceitos apreendidos pelos 

arquitectos referentes à importância do urbanismo e da reorganização industrial, e 

porventura, na criação de novas indústrias pelas quais, a arquitectura industrial dos anos 

60 se vai guiar. “Com o virar dos anos 70 a questão da valorização das linguagens 

contribuirá igualmente para a falência do projecto moderno. E é mais uma vez no quadro 

da produção erudita, da pesquisa de autor, que se define a nova situação.” (Tostões, 

2004. p.154) Esta década, marcada com o fim do regime Salazarista e Marcelista, e com 

a crise do petróleo em 1973, levou o pais a um ruptura das indústrias tradicionais, 

perpetuando uma arquitectura de decadência e de abandono. 
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3. INTERVENÇÃO EM EDIFÍCIOS INDUSTRIAIS  

3.1. ENQUADRAMENTO 

A industrialização que ocorrera em Portugal, apesar de não ter comportado um “deserto 

industrial” (Custódio, 2005, p.15), originou diversas indústrias, diversos espaços que, 

como foi visto anteriormente, representaram a base de experimentação e de aceitação 

do movimento moderno e devido ao progresso técnico, à mudança, caíram em desuso. 

Se o desenho de um espaço fabril segue a batuta de “forma-função” é precisamente na 

perda dessa função que estes espaços tendem a corromper-se, a criar zonas desoladas, 

descontextualizadas. Ou até por vezes levados à destruição, onde a sua cultura, a sua 

historia é perdida.  

Deste modo, para salvaguardar e preservar os testemunhos, os feitos criados pela 

sociedade em certo e determinado tempo, é necessário perceber a evolução que o 

património sofreu. 

Como é sabido, a revolução industrial, enquanto modelo de transformação das artes 

tradicionais, causou alterações tremendas nas sociedades. Françoise Choay33, afirma 

que este acontecimento “abria uma fractura irredutível entre dois períodos da criação 

humana”, atribuindo ao “conceito de monumento histórico uma conotação universal”. 

(2008, p.137) Deste modo, com assumida divisão de tempos, ao qual Ruskin divide por 

“arquitectura tradicional e construção moderna” foi presenciada uma agilização no que 

concerne à valorização e salvaguarda da arquitectura e das artes como património, 

delimitados conceptualmente pelo tempo. (2008, p.145) 

Esta ideia de preservar e conservar o património, presente já no pós-Revolução 

Francesa, despertou uma discordância a nível da disciplina do restauro, como 

ferramenta ideológica na salvaguarda do monumento histórico. De um lado, Ruskin e 

Morris defensores de uma doutrina anti intervencionista, embora defendessem a 

preservação do monumento histórico como memória colectiva da humanidade, 

renegavam qualquer tipo de intervenção. Acreditavam que “restaurar um objecto ou um 

edifício é ferir a autenticidade que constitui o seu próprio sentido” (Choay, 2008, p.160). 

                                            
33 Françoise Choay (1925 - ) – Historiadora sobre as formas e teorias urbanas da arquitectura, é também 
professora de urbanismo, arte e arquitectura na Université de Paris VIII. De nacionalidade francesa, a autora 
de Alegoria do Património, publicou outras obras sobre a modernidade, o urbanismo e o património. Como: 
O Património em Questão: Antologia para um combate; A Regra e o Modelo. (La Régleet le Modèle); The 
inventionof the historic monument. Tendo colaborado em revistas como Lobo’Observateus nos anos 50, 
nos anos 60 conduz a secção francesa da revista Art International. Em 2017, é congratulada com o título 
de Doutor Honoris Causa pela Universidade de Lisboa. 
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Pelo outro lado, Viollet-le-Duc, que através das suas palavras citadas por Françoise 

Choay, entendemos como uma oposição às ideias dos autores ingleses. “Restaurar um 

edifício é restabelecê-lo num estado completo que pode nunca ter existido num dado 

momento” (2008, p.160) 

Anos mais tarde, após os progressos realizados no âmbito da arqueologia e da história 

de arte, surge uma ideologia fomentada pelos conceitos dos três autores anteriormente 

mencionados, sob a figura de Camillo Boita. O arquitecto italiano, como refere Choay, 

“sustenta a prioridade do presente sobre o passado e afirma a legitimidade do restauro” 

Boita, procurando uma simbiose entre os conceitos dos autores ingleses e franceses 

defende que caso seja necessário recorrer ao restauro de um edifício para salvaguardar 

o seu legado, é necessário que permaneça a sua “autenticidade” e que haja 

“legitimidade” no seu restauro (2008, p.168). Já Alois Riegl, procura através dos seus 

estudos, perceber que o monumento histórico engloba um panorama social. Este, 

defende um pensamento evolutivo da história, sem separar os tempos cronológicos, 

caracteriza o legado patrimonial através de valores - O valor da arte e o valor da 

utilização. (2008, p.171) 

É através do primeiro Congresso de Arquitectos e Técnicos de Monumentos Históricos, 

em 1931, onde fora redigida a Carta de Atenas, que os valores referentes ao restauro, 

e reabilitação se consolidaram. Este documento procurava estabelecer a concordância 

entre o que Violet-de-Duc e Boite denfendiam. 

“Na situação em que um restauro surja como indispensável, como consequência de 
degradação ou de destruição, recomenda o respeito pela obra histórica e artística do 
passado sem banir o estilo de nenhuma época.” (Conferência Internacional De Atenas 
Sobre O Restauro Dos Monumentos, 1931) 

Paralelamente aos debates realizados sobre a conservação do património, em 1933, 

surge o IV Congresso Internacional de Arquitectura Moderna (C.I.A.M) no debate sobre 

a modernização e transformações que a cidade tradicional vinha a sofrer com a 

revolução industrial, levantando questões em relação às problemáticas inerentes à 

arquitectura e ao território. É dentro deste contexto reformista, apoiado nos conceitos 

do movimento moderno, onde se idealiza e formula novas propostas para o território.34 

Conservando e valorizando somente os edifícios que comportassem características 

                                            
34 Le Corbusier na proposta para o plano Voisin propõem que houvesse uma postura radical perante a 
cidade antiga, dando, única e exclusivamente, valor às obras que mantinham grande presença na cidade, 
tanto a nível de desenho como a nível social e político. Isto é, os grandes monumentos como por exemplo, 
Notre-Dame de Paris, Torre Eiffel, (etc.). Deste modo, propõem a destruição de inúmeras obras, ditas 
utilitárias, para que houvesse um desenho “moderno” da cidade. (Choay,2008, p.206) 
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religiosas ou de grande poder social e politíco. Com isto, a noção de património é mais 

uma vez alargada e pensada a uma escala territorial, de urbanidade. (Choay, p.206). 

Ilustração 67 – Desenho do Plano de Voisin de Le Corbusier, para Paris. (Fondation Le Corbusier, 2018) 

Porém, estes conceitos só vieram a ter maior presença e influência no desfecho da II 

Guerra Mundial, permitindo uma atitude de “tábula rasa” perante o território. Esta 

necessidade de reconstruir e refazer a cidade causou uma construção frenética, onde o 

desprezo pelos edifícios de menor valor (arquitectura industrial), levou à destruição de 

inúmeros edifícios e complexos fabris que tiveram grande impacto na sociedade ao 

longo de toda a industrialização. Como o Palácio de Cristal, no Porto, ou estação de 

Euston em Londres. Levando, mais tarde, a sociedade a consciencializar-se e a 

considerar as obras de menor importância como “monumento histórico”. 

Ilustração 68 – Palácio de Cristal no Porto (1856–1951). 
(Vxmag, 2015) 

Ilustração 69 – Antiga estação de Euston em Londres (1962). 
(Brooksbank, s-d.) 

Foi porventura, no ano de 1964, no âmbito do IIº Congresso Internacional de Arquitectos 

e Técnicos de Monumentos Históricos, em Veneza, sobre a “Conservação e Restauro 

dos Monumentos” que se redigiu a Carta de Veneza. Esta Carta, tratando-se de um 

alargamento dos ideais sintetizados na Carta de Atenas de 1931, “estende-se não só 

às grandes criações, mas também às obras modestas que adquiriram com o tempo um 

significado cultural.” (Congresso Internacional De Arquitectos E Técnicos De 

Monumentos Históricos, 1964) 
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Deste modo, surgem teses que, devido à destruição desmensurada dos registos 

industriais, proclamam por uma nova disciplina - Arqueologia industrial35. Apesar de ter 

sido neste tempo cronológico que tivessem sido ouvidas as teses de René Evrard e 

Michael Rix para a criação deste novo “ramo do saber”, verifica-se já no século XIX a 

necessidade de estudar, inventariar e salvaguardar a activdade artesanal que devido à 

máquina a vapor e às novas técnicas, vinha a sofrer uma decadência 36. 

Neste contexto, onde o património sofre um alargamento, cuja proteção da cultura e do 

meio natural se encontram ameaçados de destruição devido às constantes mutações 

sociais, culturais, e económicas, que em 1972, surge uma Convenção que procura 

proteger o legado patrimonial, tanto em âmbito cultural como natural. Uma vez que: “[…] 

determinados bens do patrimônio cultural e natural são detentores de excepcional 

interesse, que exige sua preservação como elemento do patrimônio de toda 

humanidade […], (Conferência Geral Da Organização Das Nações Unidas Para A 

Educação, Ciência E Cultura, 1972). Neste sentido, o património cultural começa a 

abranger todos os monumentos37, conjuntos38 e locais de interesse, englobando assim, 

o património industrial. 

Referente a Portugal, é através da exposição de arqueologia realizada em Tomar, em 

1978, que são desenvolvidos, numa primeira fase, os conceitos inerentes ao 

desenvolvimento da arqueologia industrial. Para, em 1980, criar-se a Associação de 

Arqueologia Industrial da Região de Lisboa (AAIRL). E porventura, cinco anos mais 

tarde ocorre uma exposição no “edifício emblemático do património industrial – a Central 

Tejo”, onde veio a despertar um maior interesse, por parte de diferentes entidades, na 

importância de estudar, investigar, o valor e a salvaguarda deste património. No 

seguimento deste evento, em 1986, realiza-se o primeiro Encontro Nacional sobre o 

Património Industrial, cujo o objectivo recaía no inventário e na classificação de 

determinadas zonas e edifícios disseminados por todo o território português. Deste 

                                            
35 A disciplina de arqueologia industrial, segundo a Carta de Nizhny Tagil redigida na Assembleia Geral do 
TICCIH (The International Committe for the Conservation of the Industrial Heritage), consiste num “método 
interdisciplinar que estuda todos os vestígios, materiais e imateriais, os documentos, artefactos, a 
estratigrafia e as estruturas, as implantações humanas e as paisagens naturais e urbanas, criadas para ou 
por processos industriais.” (The International Committe for the Conservation of the Industrial Heritage, 2003) 
36 Francisco Sousa Viterbo (1845-1910), utiliza a expressão “arqueologia industrial” em 1896, para apelar 
à emergência de salvaguardar os moinhos, que vinham a sofrer uma decadência ao longo dos tempos, 
devido ao surgimento da máquina a vapor e das novas técnicas modernas. (Matos, Ribeiro, Santos, 2003, 
p.23) 
37 monumentos – “obras arquitetônicas, esculturas ou pinturas monumentais, objetos ou estruturas 
arqueológicas, inscrições, grutas e conjuntos de valor universal excepcional do ponto de vista da história, 
da arte ou da ciência.” (Conferência Geral Da Organização Das Nações Unidas Para A Educação, Ciência 
E Cultura, 1972). 
38 conjuntos – “grupos de construções isoladas ou reunidas, que, por sua arquitetura, unidade ou 
integração à paisagem, têm valor universal excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência.” 
(Conferência Geral Da Organização Das Nações Unidas Para A Educação, Ciência E Cultura, 1972). 
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modo, a AAIRL tendo abrangido a área de Lisboa numa primeira instância, em 1987, 

direciona o seu foco para todo o território nacional, transformando-se na Associação 

Portuguesa de Arqueologia Industrial (APAI). (Matos, Ribeiro, Santos, 2003, p.25) 

No entanto, para uma melhor especialização e formação da sociedade em relação à 

valorização e conservação do património, na década de 80, foram introduzidas as 

disciplinas de arqueologia e património industrial no ensino superior técnico da 

Universidade de Coimbra. Sendo uma das premissas presentes na Carta de Nizhny 

Tagil, a inclusão destas disciplinas no âmbito educacional, procura “criar técnicos 

especializados com uma visão abrangente de património e um conhecimento 

aprofundado das metodologias e técnicas da sua investigação”, enquanto, as 

associações acima referidas, pretendem “atingir um público diversificado, com uma 

formação muitas vezes heterogénea, que pode actuar de uma forma mais imediata no 

território” (Matos, Ribeiro, Santos, 2003, p.26) 

“A salvaguarda, a conservação e a valorização do Património Industrial em Portugal têm 
decorrido, salvo raras excepções, à margem do movimento internacional. Do ponto de 
vista social, deve-se mais ao esforço da iniciativa civil e de técnicos que se 
especializaram nestes domínios (graças à maior abertura das universidades portuguesas 
à formação de alunos em disciplinas e temas da actualidade) e a construção patrimonial 
e cultural de voluntários e de associações sem fins lucrativos.” (Custódio, 2017, p.22)  

Apesar de haver as associações e instituições de ensino como entidades que promovam 

a valorização e conservação do património, não podemos descorar do papel que as 

comunidades apresentam nesta “batalha”. Uma vez, que quando se reutiliza um espaço, 

tem que se ter em consideração tudo o que diga respeito à sociedade, ao seu quotidiano, 

às suas necessidades e ambições. 

Tendo como base a Carta de Nizhny Tagil39, percebemos as medidas e os valores que 

asseguram e valorizam o património industrial. Estes valores, que representam o 

“testemunho de actividades que tiveram e que ainda têm profundas consequências 

históricas”, são atribuídos a todo o universo, a todos os “sítios” 40, sem fazer distinção 

                                            
39 Carta de Nizhny Tagil sobre o Património Industrial – “O texto desta Carta sobre o Património 
Industrial foi aprovado pelos delegados reunidos na Assembleia Geral do TICCIH, de carácter trienal, que 
se realizou em Nizhny Tagil em 17 de Julho de 2003, o qual foi posteriormente apresentado ao ICOMOS 
para ratificação e eventual aprovação definitiva pela UNESCO” (The International Committe for the 
Conservation of the Industrial Heritage, 2003) 
40 Sitios – Esta palavra, de acordo com que é referido na Carta Nizny Tagil sobre o Patrimonio Industrial, 
“será utilizada para referir as paisagens, instalações, edifícios, estruturas e maquinaria, excepto quando 
estes termos forem utilizados num sentido mais específico.” (The International Committe for the 
Conservation of the Industrial Heritage, 2003) 
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particular de casos singulares e atípicos. (The International Committe for the 

Conservation of the Industrial Heritage, 2003)  

Por conseguinte, quando falamos em valorizar os “sítios”, teremos de perceber todos os 

parâmetros e todas as premissas que estes espaços comportam. Não é possível falar 

em reutilizar ou conservar uma obra, um lugar, sem perceber os valores que lhes são 

inerentes. Por um lado, temos o valor social, que representa: as memórias, a identidade 

de um espaço que outrora albergava a produção, constitui parte integrante da vida 

desses trabalhadores. Em segundo plano, referimos o valor científico e tecnológico, que 

remete para o campo da engenharia, da construção e, por sua vez, da produção. E por 

fim, o valor estético, que pode ser atribuído à arquitectura, ao desgin ou à produção de 

determinados espaços. (The International Committe for the Conservation of the 

Industrial Heritage, 2003) 

Além dos valores descritos, referentes aos espaços e construções que comportaram 

toda a actividade industrial, salientamos ainda, que o património industrial incorpora toda 

a documentação referente aos bens materiais e imateriais, que se encontram 

enraizados nas memórias e costumes vivenciados pela população. Contudo, caso haja 

um espaço ou uma paisagem que se encontre em perigo de ruptura, é-lhes atribuído 

uma conotação notável para que haja uma acção e uma atenção pormenorizada afim 

se assegure a sua continuidade. (The International Committe for the Conservation of the 

Industrial Heritage, 2003) 

Através desta curta análise, sobre o que é o património, a arqueologia industrial e os 

valores que estão inerentes a todos os processos de reutilização e conservação dos 

espaços e paisagens industriais, percebemos, através das palavras de Celestino Garcia 

Braña41, que esta acção pluridisciplinar reside num pensamento mais eloquente e 

abrangente, onde se procura a valorização de todos os “sitos” e não, a de 

subvalorização dos espaços “canónicos” ou na defesa de “indispensável conservação”. 

(2005, p.37) 

“Trata-se de documentar e interpretar uma historia, uma parte que consideramos 
importante de um passado arquitectónico recente, que constitua um instrumento para o 
seu melhor conhecimento e valorização cultural, porventura também um apoio à 
necessária reflexão e tomada de decisões acerca do papel que estas instalações 

                                            
41 Celestino Garcia Braña (1945-) – Arquitecto espanhol, é também, professor na Escola Técnica Superior 
de Arquitectura da Corunha e representante do Congresso Superior dos Colégios de Arquitectos da Galiza. 
Vencedor de inúmeros prémios, defende o debate sobre a arquitectura e o território em prol de melhorar o 
seu funcionamento e planeamento urbano, tanto socialmente como culturalmente.  
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industriais podem chegar a desempenhar num futuro imediato, se assim se julgasse 
conveniente.” (Braña, 2005, p.37)  

Contudo, é através do apoio destas entidades42, da rigorosa análise dos valores do 

património, e a conjunta comunhão destas valências e organizações, que se torna 

possível assegurar a sua sobrevivência - A memória de um passado não tão longínquo. 

3.2. PERTINÊNCIA  

“Escrevi áreas «antigas» e não «históricas porque o que nos interessa é encarar os 
problemas das zonas já existentes e consolidadas, incluindo as construidas já neste 
século e não apenas aquelas partes a que se atribui um valor histórico ou monumental 
especial. E escrevi «áreas» e não «centros», porque, em geral, quando falamos em 
«centro», referimos apenas a área central onde se concentram os principais comércios 
e edificios públicos, quando nos interessa tratar também de bairros residenciais mais ou 
menos antigos, de maior ou menor valor arquitectónico, que podem não constituir uma 
área central.”(Portas, 1983, p.9) 

No sentido de perceber a pertinência de intervenção nestes espaços descaracterizados, 

obsoletos, é, a nosso ver, necessário estudar e entender a evolução da cidade, do 

território e os impactos que estes espaços tiveram e tem na malha urbana. E porventura, 

o valor que comportam para a sociedade, para a história, para a memória e identidade 

de um lugar.  

Por conseguinte, de um modo didático e para uma maior sensibilização sobre o que 

estas ruinas industriais criam, não só no lado romântico da sociedade, como num 

panorama geral, apresentamos ao longo deste ponto, sob a forma de imagens, o 

trabalho realizado por Gastão de Brito e Silva43, que ao longo dos seus anos como 

                                            
42 É importante referir outras entidades internacionais que têm vindo a ter um papel relevante no debate, 
sobre a conservação, preservação e inventariação do Património Industrial, como: UNESCO (United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation); ICOM (International Council of Museums); IIC 
(Internactional Institute for Conservation); ICCROM (International Center for the Study of Preservation and 
Restoration of Cultural Property); ICOMOS (International Council of Monuments and Sites); SAI (Society for 
Industrial Archeology); TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage); 
DOCOMO International ( International Committee for Documentation and Conservation of Building, Sites 
and neighbourhoods of the Modern Moviment) 
43 Gastão de Brito e Silva (1966-) “Trabalhou na Kodak Portuguesa onde teve o primeiro contacto com a 
fotografia , mais tarde frequentou um curso de fotografia de publicidade com o fotógrafo Carlos Marques, 
que lhe abriu novas portas e perspectivas. Em Março de 1993, fundou o Estúdio LuzViva – Fotografia 
Criativa, onde tem trabalhado em vários projectos nas áreas de fotografia conceptual, culinária, bebidas e 
arquitectura. Publicou trabalhos nos mais diversos meios de publicidade e é autor de vários textos técnicos. 
Desde 2003 que ministra workshops temáticos e cursos no Studio 8A, tendo já leccionado na Universidade 
Católica, no ISLA, na ANIF, APAF, Oficina da Imagem e Arte na Linha. Desde 2008 que organiza eventos 
culturais de defesa do património edificado, e tem sido palestrante em congressos e seminários. É autor do 
blogue Ruin’Arte, que foi distinguido como melhor blogue de 2012 na categoria de Arquitectura. 
Representou Portugal, como fotógrafo de património, numa iniciativa da União Europeia, para uma 
exposição e livro de Constantine, que será em 2015 Capital Árabe da Cultura” (Silva, 2018) 
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fotógrafo veio a inventariar os vestígios não só dos espaços fabris como de toda a 

arquitectura que hoje em dia se encontra em degradação e por vezes em ruína,  

A cidade, ou se quisermos chamar, o território, para nos remetermos a um panorama 

mais lato, sofreu inúmeras alterações com o desenrolar da Era industrial. Esta 

industrialização, fomentada pela economia, despertou não só novos conceitos como 

também um acentuado crescimento demográfico e expansão urbana, que por sua vez 

traduziu-se numa segregação social, onde a população se foi instalando nas periferias 

das cidades. Porventura, com o declínio da actividade industrial, originada pela perda 

de função de diversas estruturas utilitárias, a cidade sofrera uma estagnação, 

desencadeando espaços descaracterizados, descontextualizados das suas funções 

primárias, criando “conchas vazias” (Choay, 2008, p.255), paisagens desoladas, 

“caducas como os próprios instrumentos técnicos.”(Braña, 2006, p.57)  

 
Ilustração 70 – Real Fábrica de Atanados, localizada em Povos, Vila Franca de Xira. Embora ainda se encontre em ruína, este 
complexo industrial, está considerado pela DGPC (Direcção-Geral do Património Cultural) como Monumento de Interesse Público 
(MPI). (Silva, 2013a) 

Estes espaços obsoletos, não criam só paisagens destruídas, têm também efeitos 

dramáticos para a economia e para a sociedade em geral, para as cidades e para os 

territórios, que outrora albergavam uma indústria e uma eufórica vivência, caiem agora 

no desconhecido, no abandono. E devido a esse abandono, proporcionam o “aumento 

da poluição e degradação ambiental, ameaçando a consistência histórica das cidades 

onde se implantaram, provocando periferias desordenadas e pouco qualificadas” 

(Figueira; Milheiro, 2006, p,92) 

Tornados como problemática, económica, social e ambiental da cidade de hoje, os 

edifícios, os sítios, criam um lugar. Lugar este que padece de um valor imensurável para 

quem o habita ou o habitou. Anteriormente, referimos o valor do património como 

ferramenta ideológica na sua escolha, na sua catalogação como “monumento histórico”. 

É porventura, através do “valor” que se tende a sensibilizar as sociedades para a sua 
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preservação. Como refere Deolinda Folgado: “Conservamos porque há uma 

significância cultural, social, histórica” (2004, p.21). A valorização do património, 

estende-se em três parâmetros: o valor cognitivo; valor económico; o valor artístico; que 

se revelam como arma justificativa para a salvaguarda do legado do passado e por sua 

vez como instrumentos criteriosos à sua intervenção.  

Como já fora referido anteriormente, o valor artístico, de uma forma básica, remete para 

a estética arquitectónica adquirida pelos diversos tempos históricos. Aludindo ao 

primeiro capítulo, é notório a evolução dos materiais nos processos construtivos, tanto 

na expressão adquirida pelo material, como nas novas espacialidades que este oferece. 

Inicialmente temos as construções que antecedem à industrialização. São edifícios que 

apresentam uma construção tradicional, remetem-nos para a transição da energia 

motora que revolucionou a primeira geração industrialista: o vapor. Em segundo plano 

temos, a “arquitectura do ferro”, simboliza a transição do espaço arquitectónico, e a 

assumida higienização, ventilação e iluminação dos espaços de laboração. E por último, 

a Era do betão armado, simbolizando não só a afirmação do Movimento Moderno, como 

também as políticas inovadoras e progressistas do Estado.  

Segundo Deolinda Folgado, “o valor afectivo da memória parece ser o que consolida as 

marcas do passado com maior significado, adquirindo um refente significante para quem 

remora através de um objecto ou de acumulações de experiencias-referências para 

esse sujeito, podendo alcançar um valor documento ou valor de vestígio” (2005, p.358). 

É certo que os edifícios industriais, como refere Jacques Le Goff, são “objectos 

portadores de tempo” (Mendes, 2000, p.205), transmitem diversas informações, não só 

pelos seus bens móveis e imóveis, como pelo que representaram para a sociedade 

daquele tempo. 
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No entanto, a autora afirma que o valor económico, parece ser o mais imperativo de 

todos os valores. (2005, p.358). Este conduz o desenvolvimento capitalista das 

sociedades, através da nova indústria, a da cultura. A indústria do Turismo Cultural, 

“adicionou uma nova perspectiva ao valor económico”, embora seja uma acção 

“extrínseca ao património” foi ele quem a gerou (Flores, 1998, p.12). Por conseguinte, o 

valor económico, estende-se ao valor do uso e ao de localização que determinada 

estrutura se encontra. Isto é, quando pensamos em intervir num espaço, temos em 

consideração, não só a sua inserção no território e as suas valências económicas, como 

também, as suas valências espaciais e estruturais. 

Ao sintetizar os ideias caracterizadoras do património, percebemos através das palavras 

de Moura Flores que a “componente memorial”, que “configur[a] ambientes e 

identidades próprias, obriga a acrescentar a componente social” à equação. Isto é, 

quando a preocupação com o património urbano é efectivada, deixou-se de pensar 

numa ideologia de monumentalidade do objecto, “visão estática - a cidade-museu” para 

perspectivá-lo num todo, “visão dinâmica”. Levando a propostas que procurassem a 

revalorização dos centros históricos, como o caso de Bolonha nos anos 70, que 

simbolizou a transição desta mentalidade. (1998, p.15). 

Ilustração 71 – Antiga Fábrica Topázio, Coimbra. Actualmente 
representa as novas instalações PLURAL Crl. (Indústria 
Farmacêutica). (Silva, 2009a) 

 
Ilustração 72 – Efanor (Empresa Fabril do Norte) – 
Matosinhos. Demolida parte integral do complexo fabril, para a 
construção de edifícios habitacionais, fica de u, modo irónico, 
o que se observa na imagem (casa das máquinas) como 
memória industrial. Que irá funcionar como extensão à 
Fundação de Serralves. (Silva, 2013b) 
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Ilustração 73 – Fábrica de Moagem do Caramujo. 
Deixada a ruína durante anos, já fora adquirida pela 
Camara Municipal para ser reconvertido em espaço 
museológico. (Silva, 2009b) 

Ilustração 74 – Fábrica das Devesas. Encontra-se actualmente sem 
protecção (Silva, 2013c) 

O valor social agregado ao valor económico, despertou uma assumida requalificação de 

diversas áreas indústrias, não só em Portugal, como em todo o mundo. Numa visão 

pioneira neste tipo de intervenções temos o caso das DockLands, em Londres. Este 

projecto, iniciado na década de 80, procurou reformular o tecido urbano de modo a 

impulsionar a vida social, económica e ambiental das margens do rio Tamisa. 

Considerada uma das maiores intervenções urbanas num panorama mundial, tornou-

se num modelo operativo para acções em cidades que comportam as mesmas 

caraterísticas. (Marques, 2016, p.57)  

Outras acções de revitalização urbana foram criadas, umas devido às Exposições 

Universais, outras devido aos Jogos Olímpicos. Consecutivamente, temos o exemplo 

de Sevilha (1992) e Lisboa (1998) e, o caso de Barcelona (1992). Estes projectos, 

seguindo os ideais da DockLands, promoveram a reabilitação das suas áreas industriais 

e portuárias. Estas cidades, chamadas “cidades de água” ou “frentes de água”, sob a 

influência desta nova indústria recreativa e de lazer – Turismo, procuraram, através da 

requalificação urbana, devolver o rio à cidade, e claro, melhorar a qualidade de vida dos 

habitantes oferecendo novos espaços habitacionais, comerciais e de lazer. (Mendes, 

2000, p.207) 

Esta ideologia de requalificação dos espaços urbanos, não só considerou os centros 

históricos, como também houve a preocupação com um todo, com as “zonas antigas” 

que se encontram em degradação. Este conceito remete-nos para as palavras de Nuno 

Portas citadas no início do presente ponto, que defende uma “política de recuperação 

física e de reutilização social do parque de edifícios existente, […] opõe[-se] quer à ideia 

de que as áreas antigas são museus mortos, para turista passear e fotografar, quer à 

ideia de que são pasto para as maiores ganhuças sem qualquer proveito para a 

colectividade” (Portas, 1983, p.10). Com isto, apoia acções de revitalização e 
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reutilização de espaços que perderam a sua função, independentemente do seu valor 

arquitectónico, no sentido de salvaguardar a identidade e coexistencia dos lugares. 

Por conseguinte, o autor, faz referência ao valor. Valor este, que Françoise Choay, 

afirma ser ambíguo pois, embora hajam as “legislações protectoras” e todos os “valores 

do património, que se trata de fazer reconhecer; contém também a noção de mais-valia. 

Mais valia de interesse, de agrado, de beleza […]”. Ou seja, devido à precária estética 

que os edifícios industriais podem apresentar e perante as alegações de renovação e 

opressões politicas (2008, p.227), as fábricas, as minas, os armazéns, a chamada 

“herança industrial desafectada”(2008, p.234), são alvo de especulações imobiliárias, 

levando-os a serem demolidos e a que se perca a identidade dos lugares que as 

envolvem.  

O arquitecto Nuno Portas afirma que:  

 “O valor de uma área antiga não é apenas o dos edifícios: é um valor de localização ou 
de «centralidade» para os que lá trabalham ou moram; é o valor das infraestruturas já 
instaladas mesmo se, nalguns casos, carentes de reforma; é o valor acumulado de 
investimentos de milhares de cidadãos nas suas casas, nas suas lojas, nos seus 
armazéns ou mesmo fábricas” (1983, p.11). 

Contudo, através das palavras de Deolinda Folgado, reforçamos a nossa conclusão 

sobre a pertinência de actuar nos espaços devolutos. É necessário intervir nestes 

espaços, não só por aquilo que representaram e representam para a sociedade, mas 

para garantir “o bem estar e o desenvolvimento dos cidadãos [que] depende[m] da 

beleza dos lugares, do seu equilíbrio, dos monumentos, do lazer das cidades, das obras 

do passado, da circulação automóvel, do urbanismo, do silêncio, da pureza do ar, etc., 

de um modo lato de uma herança sabiamente articulada com a novidade dos tempos. 

A salvaguarda patrimonial integra, assim, o progresso em si, e não a negação dessa 

modernidade.” (2004, p.21) 
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3.3. MODOS DE INTERVENÇÃO  

Com este sub-capítulo pretende-se contribuir com um panorama sobre os modos de 

intervenção em situações industriais. De perceber quais as estratégias implementadas 

e como, através de determinadas topologias, que auxiliam o desenho, se pode intervir. 

O legado industrial, como podemos observar ao longo do trabalho, apresenta-se no 

território à sombra de variadas escalas e tipologias. Encontramos indústrias isoladas, 

inseridas muitas vezes em malhas urbanas consolidadas e/ou no meio rural. Indústrias 

essas, que ao longo do tempo se foram apropriando das periferias das cidades, 

obrigadas a coabitar com outros programas, inserem-se actualmente em áreas centrais, 

descaracterizadas, padecendo de harmonia. Deparamo-nos também, com zonas 

fortemente planeadas e urbanizadas pela actividade industrial e pelos serviços que lhes 

são inerentes. Zonas estas, que se encontram muitas das vezes nas periferiais das 

cidades ou em zonas ditas “nobres”, como é o caso das zonas ribeirinhas que 

anteriormente eram zonas portuárias. Em suma, encontramos espaços e infra-

estruturas, que se foram e vão disseminando pela paisagem, como por exemplo as 

minas, as centrais hidroeléctricas, os caminhos-de-ferro, as pontes, os aquedutos, os 

viadutos, as estradas, etc. De um modo geral, encontramos no território uma panóplia 

de vestígios que requerem uma atenção singular e única. (Serrano, 2010) 

Dada a complexidade tipológica existente no património industrial, é necessário 

distinguir os tipos de intervenção a seguir, uma vez que cada caso a tratar deve ser 

analisado de forma singular, considerando as restrições, qualidades e valências da 

estrutura afectada com o meio envolvente, afim de valorizar não só o património e a sua 

identidade como também o habitat e o Homem. 

intervir es modificar, la incidencia de cada intervencion habrá de volararse desde una 
inicial critica metodológica, ya que la adopcion de un criterio racional (método) en la 
prática del proyecto es condición necessária pero no suficente. De hecho, la selección 
del criterio determina el alcance mismo de la modificación. Se pueda arguir, por tanto, 
que hay tantos menús de problemas de intervención en centros históricos cuanto niveles 
metodológicos pueden definirse (Garcia, 1992, p.172) 

A intervenção no património consiste numa acção pluridisciplinar que procura valorizar 

e salvaguardar o edifício e/ou a paisagem, no sentido de lhe conferir uma continuidade 

na história e fomentar a integração na vida contemporânea. Uma vez que o património 

industrial apresenta uma complexidade bastante alargada de testemunhos, as acções 

que visam a sua integração e continuidade são igualmente complexas, podendo ir desde 
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o restauro e conservação; à reconstrução e renovação, à reabilitação e requalificação, 

e à reutilização e reconversão. 

De uma forma sucinta iremos procurar explicar os demais conceitos, dando uma 

especial atenção à reconversão e reutilização dos espaços industriais, uma vez que este 

tipo de intervenção recai sobre os objectos de estudo que nos propomos a estudar. 

O restauro, tendo já sido abordado no início do presente capítulo, é a acção pioneira 

que visa a valorização do legado histórico. Destina-se “a preserv[ar] os valores estéticos 

e históricos do monumento” garantido a sua continuidade e/ou a recuperação da sua 

forma inicial. Considerada uma acção complexa, demorada e de elevados custos devido 

às técnicas, materiais e estudos de rigorosa precisão, encontra maior foco em estruturas 

de carácter religioso ou em obras de arte com grande valor patrimonial. (Coelho, 1998, 

p.43) 

No entanto, quando se pretende actualizar uma estrutura às funções modernas, recorre-

se maioritariamente a processos de reabilitação. Este tipo de acção procura responder 

a questões de funcionamento, de preservação e reparação de estruturas afectadas de 

modo a reinseri-las no contexto urbano. Comparativamente com o restauro, é um 

método que se assemelha no sentido de reformular a forma original, no entanto, diverge 

pelo seu elevado grau de transformação. Referente ao território, à reabilitação urbana, 

procura viabilizar a conservação e melhoramento dos edifícios, das suas estradas e vias 

de acesso, tanto a nível das acessibilidades como do espaço público com o intuito de 

revitalizar economicamente e socialmente o tecido urbano. (Coelho, 1998, p.43-44), 

Por conseguinte, a requalificação, ao contrário da reabilitação, é um processo 

metodológico mais complexo. É referenciada a obras de intervenção que se encontram 

degradadas ou até mesmo devolutas e obsoletas, que por via do seu destino utilitário 

caíram no abandono, no esquecimento da sociedade e do estado. Com este tipo de 

intervenção, procura-se promover e desenvolver não só a identidade perdida, como 

oferecer condições de salubridade, de conforto, higiene e segurança. (Coelho, 1998, 

p.45), Exemplo disso é a intervenção realizada para a Exposição Mundial de 1998. 

Localizada na zona industrial de Lisboa Oriente, foi uma intervenção que veio reformular 

o tecido urbano, oferecendo serviços básicos à coexistência da sociedade e promover 

a relação com o rio. Este tipo de intervenção muitas das vezes é fundido com a 

reabilitação e/ou reconversão de edifícios, que juntamente procuram revitalizar as zonas 

obsoletas e devolutas. 
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Na actualidade, a acção que têm criado maior eco no debate contra os vazios urbanos, 

contra a obsolescência do conjunto de edifícios industriais, são as obras de reconversão 

e reutilização desses mesmo espaços. 

A reconversão, como o nome indica, é uma metodologia que consiste na (re)adaptação 

do objecto para outras finalidades, ou seja, o seu espaço é reutilizado dando-lhe um 

novo propósito, um novo uso. Esta metodologia, procura estabelecer uma continuidade 

na história dos edifícios, preservando a sua identidade e a dos sítios em que se inserem. 

Estes espaços muitas das vezes devolutos e degradados ou em ruína, representam um 

interesse lógico sobre a história da indústria de determinada zona, região ou País, que 

através da reconversão procuram uma alternativa ecológica, tanto a nível do desperdício 

material como para a economia. Representando assim, uma mais valia social e 

ambiental que fomenta e fomentará a regeneração urbana (Pinto Coelho, 1998, p.44-

45). 

Um exemplo pertinente desta situação é a reconversão da antiga central eléctrica 

Bankside Power Station (1952), inserida na margem Sul do rio Tamisa, em Londres. O 

projecto da autoria dos arquitectos Herzog e De Meuron, consistiu em transformar a 

antiga central num museu de arte moderna apelidado de Tate Modern. Tendo sofrido 

poucas alterações tanto no exterior como no interior, a reconversão deste espaço 

industrial, fomentou a regeneração do tecido urbano que a envolve. Este projecto, veio 

revitalizar a zona sul do rio Tamisa, oferecendo novos espaços públicos e por 

consequência originar novas zonas de habitação, comércio e de lazer. As ligações 

propostas pelos arquitectos, tanto na comunhão entre margens, e as novas passagens 

pelo edifício, originaram praças interiores e exteriores que intensificaram a vida na 

margem do Rio Tamisa. O desenho da praça interior do museu é a consequência da 

enorme sala que sustinha as turbinas da antiga central. Esta, oferece ao sujeito uma 

precepção do espaço, das sua materialidades e dimensões sem que ele tenha 

efectivamente que visitar as obras de arte. Caracterizada pelo movimento das máquinas 

que albergava, hoje em dia esse movimento é dado pelas pessoas que nela passam e 

permanecem. A entrada que penetra o edifício de Norte a Sul permite, conhecer uma 

nova parte da cidade, os jardins e praças exteriores que de algum modo fomentam a 

vida a sul do rio Tamisa (Jones, 2016). 
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Ilustração 75 – Tate Modern: Vista do rio Tamisa. (Jones, 
2016) 

Ilustração 76 – Tate Modern: Vista da praça interior, Darrel 
Godliman. (Jones, 2016) 

Em 2016, o Tate Modern é ampliado pelos autores da sua reconversão. Implementado 

a Sul da sala de turbinas onde se encontrava a antiga “Switch House”. Este novo 

volume, composto por 10 pisos, encontra-se enraizado nos antigos cilindros 

subterrâneos (30 metros de diâmetro) que oferecem novos espaços dedicados à arte 

contemporânea, como espetáculos ao vivo e zonas dedicadas ao cinema. Este novo 

volume, de forma piramidal, oferece diversos tipos de ambientes, desde espaços muito 

amplos invadidos pela iluminação zenital, como espaços de escala mais reduzida, mais 

íntimos. É um volume, que procura, de uma forma contemporânea, interagir com a pré-

existência. tanto a nível formal, através da ligação com a sala de turbinas, como a nível 

estético, onde utiliza uma malha de tijolo como pele. No seu exterior, foram propostas 

mais duas praças públicas que potencializaram ainda mais a vivência ao longo da 

margem do rio. (Basulto, 2016) 

Ilustração 77– Novo Volume que faz a extensão do Tate Modern, 
Iwan Bann. (Basulto, 2016) 

Ilustração 78 – Vista do interior do novo volume. Onde nos é 
revelada a reticula de Alvenaria de Tijolo, Iwan Bann. (Basulto, 
2016) 

Segundo Françoise Choay, “a reutilização é, sem dúvida, a forma mais paradoxal, 

audaciosa e difícil de valorização patrimonial”, uma vez que a mudança de programa 

pode consistir numa “operação difícil e complexa, que não se deve fundar apenas sobre 

uma semelhança com o destino original, esse destino deve, antes de tudo, ter em conta 

o estado material do edifício que hoje em dia exige ser apreciado em função do fluxo 
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dos seus utilizadores potenciais.” (2008, p.233) Isto é, deve ser analisado de forma 

complexa, considerando o tipo de programa a implementar, as necessidades da zona 

afectada a nível das infra-estruturas e serviços requeridos pela sociedade, afim de 

combater com os vazios urbanos e a restabelecer a harmonia e continuidade do 

objecto/zona na historia contemporânea. Assim sendo é fundamental que se integrem 

estes projectos em “procedimentos patrimoniais e urbanísticos” para que haja uma 

análise concisa das funções que melhor se adequam ao objecto arquitectónico em 

causa. (Folgado, 2014, p.28) 

A reconversão de um edifício, consiste numa operação pluridisciplinar, muitas vezes 

submetida a intervenções de restauro e de reabilitação e requalificação urbana, como 

foi o caso da Região do Vale de Ruhr na Alemanha. Considerada uma das maiores 

paisagens industriais da Europa. O programa que visa a revitalização desta zona 

industrial, pela via da requalificação urbana e pela reconversão e demolição de diversos 

espaços industriais, apoiado pelo International Building Exhibition – Emscher Park (IBA), 

alterou o paradigma social e cultural desta zona que foi fomentado através de espaços 

dedicados à actividade cultural, às artes, ao lazer e turismo (Santos, Matos, 2014, p.312)  

 
Ilustração 79 – O porto interior de Duisburg, RIK / Sascha 
Kreklau. (Route Industriekultur, 2018a) 

 
Ilustração 80 – A mina de carvão Ewald, RIK / Sascha Kreklau. 
(Route Industriekultur, 2018b) 

 
Ilustração 81 - Aquarius Water Museum em Mülheim an der 
Ruhr,: RIK / Sascha Kreklau. (Route Industriekultur, 2018c) 

 
Ilustração 82 - O Nordsternpark Gelsenkirchen. Antigo espaço 
da mina de carvão, reaproveitado para albergar um parque 
natural, RIK / Sascha Kreklau. (Route Industriekultur, 2018d) 

No entanto, este modo interventivo acarreta igualmente “a necessidade de reorganizar 

a funcionalidade dos espaços para acomodar o novo uso” (Coelho, 1998, p.45). 

Alterações estas, que podem pôr, por vezes, em causa e risco a autenticidade e o valor 
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que estas estruturas apresentam. Pois, quando são submetidos a programas de 

habitação onde se vê necessário a remoção das maquinarias, o bem móvel, pode levar 

à desvirtuação e a pôr em risco a integridade do objecto. 

Como refere o Miguel Ângelo da Silva: 

[…] esta reutilização com transformação de uso traz riscos e o maior é o da perca de 
identidade da estrutura industrial, como adverte a Carta de Nizhny Tagil, «o valor e a 
autenticidade de um sítio industrial podem ser fortemente reduzidos se a maquinaria ou 
componentes essenciais forem retirados, ou se os elementos secundários que fazem 
parte do conjunto forem destruídos» (AAVV, 2003a: s/p). Por outro lado a 
incompatibilidade é de algum modo evidente quando no mesmo documento de protecção 
é defendido que «adaptar e continuar a utilizar edifícios industriais evita o desperdício de 
energia e contribui para o desenvolvimento económico sustentado» (idem, ibidem) ou 
que «as intervenções realizadas nos sítios industriais devem ser reversíveis e provocar 
um impacto mínimo» (idem, ibidem). Para além de fins puramente museológicos, não 
haverá muitos programas funcionais de reciclagem da matéria industrial desactivada 
“tout-court” que permita a coabitação nos axiomas atrás expostos. (2012, p.192) 

Os edifícios de índole industrial apresentam uma arquitectura que permite uma 

abordagem polivalente e multifuncional do espaço. Sabemos, através do primeiro 

capítulo, que são espaços amplos, com bastante iluminação e com pés-direito bastante 

altos possibilitando a inclusão de qualquer programa arquitectónico. Percebemos 

através das palavras de Françoise Choay que estes edifícios “frequentemente de 

construção sólida, sóbria e de fácil manutenção, são facilmente adaptáveis às normas 

de utilização actuais e prestam-se a utilizações, públicas e privadas, múltiplas”. No 

entanto, as “marcas anacrónicas que são os baldios industriais, os poços e os carris das 

minas desertas, os montes de escória, as docas e os estaleiros navais abandonados” 

(2008, p.234) são submetidos a projectos como museus e ecomuseus que procuram 

valorizar a memória afectiva, o valor identitário da paisagem e das estruturas e 

actividades afectadas. 44  

  

                                            
44 “O Museu Municipal do Seixal foi criado e aberto ao público em 1982, em instalações localizadas na Torre 
da Marinha (Arrentela). Denominado Ecomuseu desde 1983, assumiu como linhas estruturantes da 
programação museológica a atividade referente ao território concelhio, a conservação dinâmica do 
património, sempre que possível in situ e a interação com formas de participação da população/das 
comunidades na vida municipal.” (Portugal. Direcção Geral Do Património Cultural, 2018b) 
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O movimento da nova museologia e o conceito de Ecomuseu foram determinantes para 
o desenvolvimento dos museus dedicados ao património industrial e desencadearam 
uma nova sensibilidade em torno da cultura material e da sua leitura integrada na 
paisagem. (Matos, Sampaio, 2014, p.99) 

Numa primeira instância, em Portugal, este tipo de intervenções foram apoiadas e 

incentivadas pelas autarquias, que através da necessidade de salvaguardar e conservar 

a história, a memória industrial, adquiriram essas ruinas transformando-as em espaços 

culturais, como, museus, ecomuseus ou centros culturais (Santos, Matos, 2014, p.307). 

Foi também visível uma apropriação destes espaços pelas empresas proprietárias, que 

pelo encerramento das suas funções base, criam museus que representam as 

actividades tradicionalmente exercidas nesses espaços, ou até mesmo, por iniciativas 

de entidades educacionais (universidades) e pela administração regional/central. 

A musealização dos espaços industriais, para além de comportarem um interesse 

económico e ecológico para a sociedade e para o turismo, funciona como política de 

protecção do Património. Como refere Alfredo Tinoco45 o museu é “uma instituição ao 

serviço da sociedade que tem outras funções as de adquirir, conservar, estudar e 

divulgar testemunhos da civilização e do meio ambiente que o Homem criou” (2012, 

p.35).  

Em Portugal, como em todo o mundo ocidental, denota-se um crescente número de 

indústrias transformadas em espaços museológicos. Como já fora referido 

anteriormente, estes espaços foram apropriados e reconvertidos por iniciativas de 

autarquias, empresas, instituições educacionais e pela administração regional, central 

ou local. Tendo por base o trabalho realizado por Ana Cardoso de Matos e Maria da Luz 

Sampaio, apresentamos, de forma sucinta, alguns exemplos que foram promovidos por 

estas instituições.  

Acção de empresas 

Em primeiro plano, nomeamos o Museu da Água, em Lisboa. Iniciativa da empresa 

EPAL, engloba diversas estruturas ligadas ao aproveitamento e abastecimento de água 

da grande Lisboa desde o século XVII, como: a Estação Elevatória a Vapor dos 

Barbadinhos, o Reservatório da Mãe d’Água das Amoreiras, o Reservatório do Patriarcal 

                                            
45 Alfredo Tinoco (1949 - ) – professor e activista, procurou e procura ao longo da sua carreira profissional, 
como docente e cidadão, uma tomada de consciencialização para as questões da História do Patrimonio, 
da Arqueologia, da Museologia e da Educação. Sendo que “constituíram os princípios da sua prática e 
docência numa perspetival de recuperação do valor das memórias das comunidades, sua proteção e 
transformação, geradoras de cultura, desenvolvimento, riqueza e sustentabilidade económica, cultural e 
democrática, agentes da construção do futuro.” (Neves, 2015) 
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e o Aqueduto das Águas Livres. Em 1990, é-lhe atribuído o Prémio Museu Europeu do 

Ano46, distinguido também com Prémio do Conselho da Europa47, contribuindo para a 

consciencialização da herança cultural europeia e da sua identidade enquanto 

monumento português. (Epal, 2018) 

O segundo exemplo que citamos, é o caso da central eléctrica, localizado em Belém, 

transformada em Museu da Electricidade. Esta obra, inicialmente intitulada de Central 

Tejo, albergou em 1985 a Grande Exposição de Arqueologia Industrial, sob o título “Um 

Mundo a Descobrir, um Mundo a Defender”. Com o intuito de sensibilizar, estimular, 

divulgar e educar a população para as problemáticas inerentes ao legado industrial. Em 

1986 é classificado como imóvel de interesse público. E mais tarde, em 1990, é 

submetido a um programa cultural que visou a sua reconversão para espaço 

museológico dando origem ao actual Museu da Electricidade, administrado pela 

fundação EDP. Em 2006, abre ao público com a exposição permanente denominada de 

“Circuito Central Eléctrica”, onde apresenta a sua herança industrial.  

Acção de autarquias 

Nas Terras de Santa Maria encontramos o antigo moinho nacional (1411). Esta fábrica, 

tendo sido uma das primeiras da Península Ibérica, desempenhou um papel fulcral para 

o crescimento económico da época. Comportando dois espaços distintos, um de 

produção manual de papel e outro de produção de energia, foi intervencionado pelo 

arquitecto Álvaro Siza Vieira com o intuito de criar um espaço museológico dedicado à 

indústria do papel. Incentivado pela Câmara Municipal de Leiria, é inaugurado em 2001, 

procurando “potencia[lizar] os valores históricos, culturais, sociais e económicos de uma 

                                            
46  EMYA (European Museum Year Award) em português (Prémio Museu Europeu do Ano), fundado em 
1977 no âmbito do Conselho da Europa, é um prémio atribuido pelo EMF (European Museum Forum) com 
o intuito de reconhercer e valorizar os espaços museológicosno território europeu.  
47 O Museu da Água, até à data, é o único a ser galardoado com este prémio no território português. 

Ilustração 83 – Museu da Electricidade, Lisboa Cool. (By Cool 
World, 2018) 

Ilustração 84 – Museu da Electricidade, sala das máquinas, 
Lisboa Cool. (By Cool World, 2018) 
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região papeleira com três séculos de atividade, num compromisso permanente entre o 

passado e o presente.” (Portugal. Direcção Geral Do Património Cultural, 2018a) 

 
Ilustração 85 – Fachada principal do Museu do Moinho do Papel que demonstra como era a antiga Fábrica e como ficou após a 
intervenção do arquitecto Siza Vieira. (Cerâmica Vale Da Gândara, 2018) 

Outro projecto de iniciativa autárquica é a reconversão da antiga Fábrica de Conservas 

Feu Hermanos – La Rose (1891), no Algarve, transformado no Museu de Portimão. 

Galardoado com diversos prémios48 desde 2008 (data da sua inauguração), é um museu 

que enuncia o legado de uma indústria conserveira, no qual são apresentadas as 

maquinarias e os acessórios utilizados pelos operários. Tanto a arquitectura, como a 

exposição “Portimão, Território e Identidade”, procuraram estabelecer “uma síntese 

histórica do percurso socioeconómico e cultural das populações que aqui viveram e 

marcaram a singularidade da sua identidade e território” (Portimão, 2018a)  

Ilustração 86 – Antiga Fábrica de Conservas Feu Hermanos – La Rose (1891). (Portimão, 2018a) 

                                            
48 Prémios que o Museu de Portimão ganhou: “Menção Honrosa na categoria “Melhor Museu 
Português”, pela Associação Portuguesa de Museologia, em 2008; Menção Honrosa do “Turismo de 
Portugal”, na categoria “Novo Evento Público”, em 2009; Prémio “Museu Conselho da Europa 2010”, 
atribuído pelo Conselho da Europa; Prémio “DASA – Mundo do Trabalho 2011”, primeira edição deste 
prémio atribuído na cidade de Dortmund, na Alemanha; Prémio "Arara de prata - Jovens talentos", pelo 
filme "À conversa com Manuel Teixeira Gomes", no Festival Tour Film Brazil 2011; Prémio Inovação e 
Criatividade pelo projecto "A nossa cultura sai à rua" pela Associação Portuguesa de Museologia em 2015;“ 
(Portimão, 2018b) 
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Ilustração 87 – Vista Geral do Museu de Portimão. (Portimão, 2018a)  

Acção de Universidades 

Embora não tenha sido muito recorrente, em Portugal, a acção das universidades na 

reconversão de espaços industriais para fins museológicos como as outras entidades 

referidas, é de salientar os casos em que elas tiveram impacto. 

A cidade da Covilhã após ter sofrido um declínio da sua actividade industrial, procurou 

através da reconversão um novo rumo para a cidade. Devido ao seu valor arquitectónico 

e histórico, fomentou espaços dedicados ao ensino superior e espaços museológicos 

com o intuito de salvaguardar as marcas históricas da cidade. Deolinda Folgado, afirma 

que a reconversão destes espaços foi fulcral “para a manutenção da identidade da 

cidade da Covilhã, sendo um exemplo a reter para áreas urbanas industriais. [Onde] A 

instalação da maior parte das salas de aula e dos diversos serviços nestes repositórios 

de vida, gerou uma universidade disseminada um pouco por toda a cidade, 

prosseguindo a lógica da própria industrialização.” (2004, p.27)  

Com isto, “o resultado da aplicação de metodologias de intervenção desenvolvidas no 

âmbito da arqueologia industrial, com a celebração, em 1986, de um Protocolo de 

Cooperação entre o ainda Instituto Universitário da Beira Interior e a Associação de 

Arqueologia Industrial da Região de Lisboa.”, originou diversos espaços museológicos 

que procuraram fomentar e salvaguardar o espólio industrial da Cidade. Como 

referência temos o Museu dos Lanifícios da Covilhã, inaugurado em 1992. Este museu, 

fomentou a realização de diversas intervenções, tanto arqueológicas como de 

musealização, no qual permitiu, a preservação e recuperação da área da Tintura da 

Real Fábrica de Panos, fundada por Marquês de Pombal em 1764, assim como, a 

abertura do Núcleo da Real Fábrica da Veiga, em 2006 e do Centro de Interpretação 

dos Lanifícios. (Matos, Sampaio, 2014, p.103) 
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Por conseguinte, no Arquipélago dos Açores, encontramos o caso da reconversão da 

antiga fábrica de Baleias do porto de Pim, localizado na Cidade da Horta. Incentivado 

pelo Departamento de Oceanografia e Pesca da Universidade dos Açores. A antiga 

fábrica é reconvertida dando lugar ao Observatório do Mar dos Açores que, em 2008, 

alberga um museu dedicado à arqueologia industrial, onde são divulgados e estudados 

o “património baleeiro”, e os aspectos sociais e económicos que esta actividade 

desempenhou na sociedade açoriana. Este espaço museológico, contem vestígios dos 

maquinismos, fornalhas, caldeiras, etc. (Matos, Sampaio, 2014, p.103) 

Ilustração 90 – Antiga Fábrica da Baleia. Actual Observatório do Mar 
dos Açores. (Açores, 2018) 

Ilustração 91 – Vista do interior do espaço museológico da 
antiga fábrica da Baleia. (Fornalhas). (Açores, 2018) 

Estes projectos de musealização, como já fora referido anteriormente, procuram manter 

vivas as demais indústriais, a sua história e, por sua vez, fomentar a reanimação 

socioeconómica dos respectivos lugares. Através destes projectos de reutilização, 

poderemos conservar a história da tecnologia como de todos os que tiveram um papel 

fulcral para o seu funcionamento, desde a classe operário aos empresários. E o que 

estas representaram não só para a economia, mas também, para a cultura e para a 

evolução das mentalidades. 

Por conseguinte, quando se pensa em reutilizar ou reconverter um espaço industrial é 

necessário ter em atenção os factores que auxiliam e viabilizam a reconversão. Ou seja, 

é indispensável perceber: a localização e as acessibilidades do respectivo imóvel; o 

 
Ilustração 88 – Vista da antiga Real Fábrica de Lanifícios.  
([Adaptado a partir de:] Silva, 2012, p. 319) 

 
Ilustração 89 – Vista do actual do Museu dos lanifícios da Covilhã 
([Adaptado a partir de:] Silva, 2012, p. 319) 
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papel que este representa para a comunidade local; o estado geral em que este se 

encontra (se necessitam de grandes obras de recuperação, o grau de poluição e 

qualidade dos seus materiais); o custo inerente à sua demolição ou recuperação, bem 

como, o custo de adaptação ao novo uso; e qual a necessidade local a nível de serviços 

(habitação, comércio, desporto, lazer, turismo), assim como, a vontade do 

cliente/promotor. (Santos, Matos, 2014, p.) Deste modo, para potencializar estas zonas 

industriais em degradação, foram submetidos projectos de reconversão que procurem 

restabelecer o bem-estar e subsistência da vida Humana sob a forma de programas 

como: habitação, comércio, culturais e de lazer ou até mesmo ligados à educação. 

Internacionalmente, referenciamos a reutilização do antigo Gasómetro de Viena, na 

Áustria. Destacamos este projecto pela multiplicidade programática que abrange, uma 

vez que comporta, zonas de lazer, comércio, habitação e do Arquivo Nacional da 

Áustria. Desactivado em 1899, fora considerado a maior estrutura deste tipo na Europa. 

E em 1981, é incluído na lista patrimonial da Áustria. Este projecto detém de uma 

particularidade bastante interessante, uma vez que cada gasómetro é intervencionado 

por um determinado arquitecto. 

 
Ilustração 92 - Gasómetros de Viena. Plantas e Cortes. (Miguel Ângelo da Silva p.235) 

O gasómetro A, reconvertido pelo arquitecto Jean Nouvel, apresenta uma grande praça 

central que através dos revestimentos utilizados identifica as relações entre o passado 

e o presente. Relativamente ao gasómetro B, projectado pela empresa 

Coophimmelb(l)au, embora tenha intervencionado o objecto existente, cria um volume 

adjacente à pré-existência fazendo referência à contemporaneidade. O gasómetro C, 
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destinado a Manfred Wehdorn, apresenta uma qualidade diferenciada dos outros dois, 

uma vez que emprega o conceito da ecologia nas estruturas que formam terraços 

sobrepostos entre si, gerando um jardim interior apelidado de “Arboretum”. A 

particularidade do gasómetro D, proposto pelo arquitecto Wilhelm Holzbauer, é 

apresentada pelo encerramento do espaço central enquanto as outras intervenções o 

libertaram. Este utiliza esse vazio para criar as comunicações verticais e uns “braços” 

repartidos em três que desenham entre si uns vazios ajardinados.  (Silva,2012, p.235)  

Ilustração 93 - Vista interior do Gasómetro A. Percepção das 
diferenças de materialidade e o contraste entre o passado e o 
presente. Realizado pelo arquitecto Jean Nouvel. (Ateliers Jean 
Nouvel, 2018) 

Ilustração 94 - Gasometro B. Relação entre a pré-existência e o 
Volume novo proposto pela empresa Coophimmelb(l)au. 
(Adaptado de Miguel Ângelo da Silva, p.235) 

Ilustração 95 - Vista interior d Gasómetro C, onde se pode 
observar a estrutura proposta por Manfred Wehdorn. (Frühwirth, 
2018) 

Ilustração 96 - Vista interior de um dos pátios do Gasómetro D. 
Relação entre a estrutura existente e o proposto. (Frühwirth, 
2018) 

Outro projecto que abrange uma multiplicidade programática é a antiga fábrica de 

automóveis da Fiat. A fábrica Lingotto, instalada em Turim, preconizou uma imagem 

futurista, um ícone, considerado aos olhos dos modernos, pela sua exuberante pista de 

automóveis inserida na cobertura da fábrica e pelos modelos funcionais e racionais, 

tanto do espaço laboral como no sistema construtivo adoptado. “O sentido da 

construção consome-se pela sua presença, a arquitectura afirma-se nos traços do 

passado, que embora moderno se tornou histórico” (Ravara, 2016, p.296-297)  

O projecto de reconversão do antigo complexo industrial coube ao arquitecto Renzo 

Piano, que em 1985 ganha o concurso lançado pelo grupo Fiat no ano anterior. A 
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proposta do arquitecto procurou manter a identidade arquitectónica do edifício, onde 

deixa imaculado o exterior, alterando somente o interior para albergar o novo programa. 

Programa este que acomoda um centro de exposição, um centro de conferências e 

auditório, dois hotéis, escritórios e espaços ligados ao comércio. Em 1997, a sede do 

grupo Fiat retorna ao complexo onde se vai inserir na zona de escritórios. E em 2002 é 

instalada o departamento de engenharia automóvel da Turin Plytecnic. Na cobertura do 

edifico é inserida uma sala de reuniões totalmente transparente intitulada de “Bubble”. 

(Renzo Piano Building Workshop, 2018) “O Lingotto assume (…) um valor patrimonial 

explicito potencializado pela sua cuidadosa reabilitação e recuperação de Piano” 

(Ravara, 2016, p.297) 

Ilustração 97 – Vista geral do complexo Lingotto,Turim, Itália. (Renzo Piano Building Workshop, 2018) 

Ilustração 98 – Vista de um dos pátios de complexo, onde se 
pode observar a sala de reuniões “Bubble”. (Renzo Piano Building 
Workshop, 2018) 

Ilustração 99 – Vista do interior do complexo, após a intervenção 
da firma Renzo Piano Building Workshop (Renzo Piano Building 
Workshop, 2018) 

Em Portugal, são poucos os projectos que abrangem a grandeza e multiplicidade 

programática como os casos anteriormente visualizados. No entanto, encontramos 

disseminados por todo o território projectos que abrangem os demais programas ligados 

à habitação, comércio, museus de arte contemporânea até mesmo de educação 

(Universidades). Como por exemplo, o Caso de reconversão da antiga Fábrica dos 

Leões (1916-1970), em Évora. Este projecto da autoria de Inês Lobo Arquitectos com a 

colaboração de Ventura Trindade Arquitectos, consistiu em transformar a antiga fábrica 
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de massas em Universidade das Artes (2006-2009), contendo assim, o departamento 

de artes visuais e de arquitectura.  

Ou o caso da antiga fábrica de álcool e tabaco, localizada na Ribeira Grande nos Açores, 

transformada em Centro de Artes Contemporâneas (2014) pelos arquitectos Menos é 

Mais e João Mendes Ribeiro. Este projecto procurou, através da sábia articulação dos 

novos e dos antigos volumes, unir essas mesmas diferenças, tanto na sua escala como 

na sua materialidade sem anarquizar o existente. 

 
Ilustração 102 – Centro de Artes Contemporâneas, José 
Campos. (Basulto, 2015)  

 
Ilustração 103 – Centro de Artes Contemporâneas, José 
Campos. (Basulto, 2015)  

A nível de estruturas modernas que comportaram um carácter ideológico do Estado 

Novo, ao qual já referenciamos no primeiro capítulo, temos como exemplo os antigos 

complexos dedicados ao armazenamento do bacalhau, tanto no Porto, como em Lisboa. 

Tendo sido construídos para os mesmos princípios ideológicos e funcionais, os edifícios 

intervencionados comportam, hoje em dia, programas completamente distintos. O 

complexo inserido no tecido urbano de Lisboa Ocidental, em Alcântara, alberga um 

museu dedicado à coleção de arte da fundação oriente. O Museu do Oriente, 

reconvertido pelo arquitecto João Carrilho da Graça, procurou através de uma 

restruturação do interior, combinar com as novas exigências programáticas com a 

identidade do objecto arquitectónico. 

 
Ilustração 100 – Departamento de Arquitetura e Artes Visuais, 
Leonardo Finotti. (Basulto, 2014) 

 
Ilustração 101 – Departamento de Arquitetura e Artes Visuais, 
Leonardo Finotti. (Basulto, 2014) 
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Ilustração 104 – Vista Exterior do Museu do Oriente. (Carrilho Da 
Graça Arquitectos, 2018) 

Ilustração 105 – Vista do interior de uma das salas expositivas 
do Museu do Oriente. (Carrilho Da Graça Arquitectos, 2018) 

O edifício intervencionado pelo arquitecto Carlos Prata, apresenta um programa 

totalmente diferente. Embora sejam do mesmo tempo, este demonstra que as 

intervenções que procuram novos usos devem ser orientadas segundo as estratégias 

que foram explanadas anteriormente. O uso a que se destinam as estruturas devem ser 

geridas consoante as necessidades locais, a fim das potencializar económica e 

socialmente. Reconvertido para habitação e comércio, o Douro’s Place, situado na 

margem do rio Douro entre Massarelos e a Arrábida, “é mais um exemplo da nova 

funcionalidade desta zona da cidade que, durante décadas, albergou edifícios de 

indústrias e serviços ligados ao comércio e à pesca fluvial e marítima.” (Pinheiro, 2008)  

 
Ilustração 106 – Douro’s Place. Vista da Margem Sul, Luis 
Ferreira Alves. (Carlos Prata Arquitecto, 2018) 

 
Ilustração 107 – Douro’s Place. Vista das novas varandas que 
contemplam o rio, Luis Ferreira Alves (Carlos Prata Arquitecto, 
2018) 

Topologias de intervenção 

Tendo como base a Obra de Francisco Garcia, “Construir en lo Construido”, de um modo 

genérico, conseguimos perceber os modos de intervenção, que podem ser utilizados 

como quadro lógico para um projecto. Estes modos, estabelecem os princípios 

fundamentais para intervir num espaço, por via a estabelecer as bases operativas, 

compositivas ou de desenho para o projecto (1992, p.186). Um espaço que tende a 

receber novas funções nem sempre consegue comportar as dimensões requeridas 

pelos programas impostos como pelas necessidades locais, sendo muitas das vezes 
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necessário agregar novos volumes ou reformular os existentes. Deste modo, o autor 

salienta três possibilidades: a inclusão, a intersecção e a exclusão. 

Ilustração 108 – Esquema representativo das possibilidades propostas por Francisco Garcia ([Adaptado a apartir de:] 1992, p.187) 

A inclusão, ou a inserção como Françoise Bollack49 denomina a este tipo de intervenção, 

consiste em inserir o novo volume (B) utilizando a estrutura existente como protecção 

(A). Ambos dependem um do outro. O elemento (A) carrega as memórias e as emoções 

enquanto o objecto (B) oferece a novidade. Isto é, acarreta os novos usos, a nova 

sensibilidade e relevancia para a estrutura existente que é reanimada (Bollack, 2013, 

p.23).  

Como exemplo, temos a antiga fábrica de manteiga, localizada na Calheta, Ilha da 

Madeira. Inserida numa zona residencial, cuja sua arquitectura de carácter vernacular 

corresponde à imagem das habitações que a abraçam. Tendo sido um projecto da 

autoria de MSB Arquitectos, a antiga fábrica transformada agora em habitação, respeita 

a memória do lugar e preserva a implantação, a volumetria e as suas características 

formais. (Basulto, 2010) 

Ilustração 109 –  Esquema axonométrico da intervenção realizada. (Basulto, 2010) 

A intersecção, apresenta-se como uma solução formal, cujo o objecto (A) recebe o 

objecto (B) como elemento modificador dos seus limites. Ambos comportam uma 

parcela de si mesmos, ou seja, tem um conjunto de pontos em comum (Garcia, 1992, 

                                            
49 Françoise Bollack (?-) - Arquitecta e escritora, estuda as abordagens de intervenção relacionadas com 
a preservação, reutilização e restruturação de edifícios antigos para novos usos. No seu livro, “Old Buildins 
New Forms” procura, de um modo estruturado, analisar os exemplos de reutilização, distinguindo-os através 
das diferentes taxonomias como: “inserting”, “wrapping”, “juxtaposing”, “weaving” e “superimposing”.  
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p.187). Funciona como um parasita. Necessita de um hospedeiro para sobreviver. Isto 

é, a estrutura existente (A) oferece suporte estrutural e uma integração do novo objecto 

no tecido histórico e cultural que o envolve. Enquanto o objecto (B) oferece uma 

ampliação de espaço dando uma nova imagem ao edifício, criando assim, um contraste 

entre o passado e o presente. (Bollack, 2013, p.65).  

Este conceito é visível na reconversão da antiga fábrica de lâmpadas proposto pelos 

arquitectos Raul Abreu e Miguel Varela Gomes. Este projecto, localizado em Lisboa na 

Avenida 24 Julho, procurou reutilizar a antiga fábrica num edifício de habitação 

apelidado de Lofts. Tendo sido acrescentado um novo corpo na cobertura revestido a 

zinco, funciona como acrescento ao programa estipulado dando uma maior 

rentabilidade ao promotor. Segundo Deolinda Folgado “o projeto dos lofts da 24 Julho 

afirma-se pela preservação de uma identidade dos sistemas construtivos, amplos 

espaços, deixando para a cidade uma das últimas edificações industriais de um dos 

mais importantes alinhamentos fabris da primeira geração industrial […]”. (2004, p.27) 

Ilustração 110 – Antiga Fábrica em estado de abandono. 
(Cortesia dos arquitectos Raul Abreu e Miguel Varela Gomes) 

Ilustração 111 – Proposta para os Lofts. (Cortesia dos 
arquitectos Raul Abreu e Miguel Varela Gomes) 

Exclusão é apresentada pela inexistência de pontos em comum entre os elementos (A) 

e (B) ao qual o autor apelida de “conjuntos disjuntos em termos topológicos”. Neste 

caso, existem dois tipos de soluções. De um lado temos a relação de justaposição ou 

adjacência (Garcia, 1992, p.187). Esta relação, pressupõem que o objecto existente 

permaneça original, estando o novo objecto ao abrigo da estrutura antiga não havendo 

um diálogo evidente com a pré-existência. Este tipo de solução é utilizada com o intuito 

de responder às questões programáticas exigidas, surgindo como um aumento do 

espaço existente. O edifício, igualmente à solução que apresentamos anteriormente, 

combina uma relação imediata entre o passado e o presente, através da diferença de 

materialidades, cores, texturas, que irão contribuir para o aumento valorativo do objecto 

arquitectónico num todo. (Bollack, 2013, p.141) 
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Ilustração 112 – Esquema representativo das ideologias referentes ao processo de adjacência (([Adaptado a apartir de:] Garcia, 1992, 
p.187) 

Como se pode observar na reutilização do antigo armazém Frigorífico de Peixe (1933-

1935), em Massarelos, do arquitecto Januário Godinho (1910-1990). A reconversão da 

autoria do arquitecto José Carlos Cruz, procurou transformar o antigo edifício “Frigorifico 

Peixe/ Bolsa do Pescado” num Hotel - O Hotel Vicci, localizado no Porto. Este projecto, 

procurou preservar a identidade do edifício sem descurar o novo uso. Como tal, devido 

ao elevado grau degradação foi demolida a zona dos armazéns frigoríficos com o intuito 

de receber o novo volume justaposto à pré-existência. O arquitecto, para este novo 

volume, procura uma plasticidade contemporânea onde o “novo” e o “velho” são 

assumidos sem entrarem em conflito, “nem que constituísse um plágio mimético do 

volume da antiga Bolsa do Pescado, pelo que possui assim um caráter fortemente 

abstrato e unitário, anulando-se na translucidez das suas fachadas, ou transformando-

se em espelho da sua envolvente.” (Equipa de projecto apud Basulto, 2015) 

Ilustração 113 – Hotel Vicci. Alçado da Alamenda Basílio Teles. (Basulto, 2015) 

 
Ilustração 114 – Hotel Vicci. Alçado da rua D. Pedro V 
(Basulto, 2015) 

 
Ilustração 115 – Hotel Vicci. Alçado da rua Foonte de Massarelos. 
(Basulto, 2015) 

Do outro lado, dependendo das exigências territoriais e espaciais, para que haja uma 

correspondência formal que integre os objectos (A) e (B) é, por vezes, necessária a 
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inclusão de um terceiro objecto, o objecto (C). Este volume, de escala reduzida de forma 

a respeitar a integridade dos outros objectos, funciona como elemento de conexão e 

união - “técnicas conectoras”. (Garcia, 1992, p.188)  

Ilustração 116 – Esquema representativo das ideologias de conexão entre o objecto existente (A) e o novo (B).([Adaptado de:] Garcia, 
1992, p.188) 

Contudo, o autor defende que todos os tipos de intervenções realizadas como ligaduras 

físicas de acordo com a topologia, necessitam de comportar relações compositivas e 

figurativas entre as pré-existências e os novos objectos. Isto é, deve ser respeitada a 

métrica, a geometria e a escala, assim como, a reiteração de recursos figurativos e/ou 

estilísticos para favorecer a continuidade da imagem e para que haja congruência e 

coerência entre os objectos. (Garcia, 1992, p.188) 
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4. CASOS DE ESTUDO 

De modo a balizar a seleção num panorama tão vasto como o património industrial, 

recorremos ao estudo de Francisco Garcia sobre as topologias de intervenção que 

foram explicadas anteriormente. Com este estudo, pretendemos perceber as soluções 

tomadas em cada projecto e o impacto que estes tiveram na vida social e económica da 

sociedade tanto a uma escala local, como regional, tanto através dos programas 

tipológicos escolhidos, como no novo desenho arquitectónico.  

Com estes casos de estudo e com a abordagem do “Construir no Contruído”, tentamos 

criar uma relação tanto identitária com as antigas indústrias, assim como perceber os 

novos “traços” e as suas relações entre o “novo” e o “velho”. Entender que através 

destas soluções poderemos construir uma nova linguagem arquitectónica que nos 

reflectirá a simbiose entre os tempos, podendo até originar um novo modo de pensar e 

manipular a imagem arquitectónica. 

Como sabemos, a arquitectura não é como a matemática: não é possível encontrar a 

mesma solução para todos os casos. No entanto, com estes conceitos, facilmente 

podemos definir como estratégias ideológicas um rumo para o desenho de projecto. 

Com isto, não pretendemos dar uma solução conclusiva para este tipo de estruturas. O 

nosso papel pretende, única e exclusivamente, apresentar algumas das soluções, 

algumas respostas que a nosso ver foram bem conseguidas e causaram um bom 

impacto na sociedade e na vida económica das regiões.  

Sem nos prendermos muito ao passado, iremos de um modo sucinto, fazer um 

enquadramento das indústrias de cada região, que nos propomos a estudar e, explicar 

quais os factores que levaram à sua ruptura com as funções anteriormente exercidas. 

Pretendemos também entender qual o papel que estas representaram na vida 

económica e social da população, levando a perceber os porquês de tais intervenções 

e respectiva selecção dos programas que hoje albergam. 
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Ilustração 117 – Ortofotomapa de localização dos Casos de Estudo. ([Adaptado a partir de:] Google Inc., 2018a) 
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4.1. CASA DOS CUBOS, TOMAR 

ENQUADRAMENTO 

A indústria na Cidade de Tomar nasceu com as Ordens Religiosas que nela se foram 

sediando. Numa primeira instância, Tomar, foi eleito por D. Gualdim Pais50, que em 1160 

trouxe para a “Villa Notável”51 a Ordem dos Templários. A selecção deste território por 

Gualdim Pais não foi por acaso. A forte presença do rio e as características topográficas 

do território, levaram a que esta decisão viesse a desempenhar um papel fulcral, tanto 

a nível militar, “defend[endo] o acesso a Coimbra”, assim como, no povoamento da 

população, e mais tarde, na inserção de diversas indústrias que utilizavam o rio como 

fonte de energia. Por conseguinte, com a implantação estratégica do “forte castelo” e 

com a presença da Ordem dos Templários, Tomar resistiu às invasões de 1190 pelo rei 

marroquino, tornando-se assim, um “ponto-chave” na “consolidação do País afonsivo, 

evitando atrasos ou retrocessos na sua história.” (França, 1994, p.11-12) Foi desde 

então, que se começaram a visualizar os primeiros traços urbanísticos, resultante da 

apropriação das terras e do povoamento dos habitantes entre o castelo e o rio, que 

perduraram até aos dias de hoje. 

 
Ilustração 118 – Planta da Cidade de Tomar no tempo da Ordem 
dos Templários. ([Adaptado a partir de:] França, 1994, p.15] 

 
Ilustração 119 – Planta da Cidade de Tomar no tempo de D. 
Henrique. ([Adaptado a partir de:] França, 1994, p.15] 

                                            
50 Gualdim Pais (1118-1195) – Escudeiro de D. Afonso Henriques, tornou-se cavaleiro na batalha de 
Ourique, em 1139, onde mais tarde, tornou-se cavaleiro da Ordem dos Templários. Para além de fundar a 
Cidade de Tomar, o Mestre, fundou também os castelos de Pombal, Zêzere, Almourol, Idanha e Monsanto.  
51 D. Henrique, em 1567 classifica a cidade de Tomar como “Villa Notável” (França, 1994, p18) 



Reutilização de Edifícios Industriais: três casos em Portugal 

Francisco Correia Martins David Costa  122 

No decorrer dos anos vão-se cultivando memórias, vai-se fazendo história e, em 1319, 

a Ordem dos Templários é extinta e substituída pela Ordem de Cavalaria de Jesus 

Cristo, onde em 1357, se vai sediar em Tomar. Criada por D. Dinis, a nova Ordem vai 

herdar as terras, propriedades e acolher os homens que pertenciam à antiga Ordem. O 

Infante D. Henrique, dirigente da Ordem de Cristo a partir de 1420, desempenhou um 

papel fundamental na vida dos tomarenses. É no seu tempo que se começa a desenhar 

o plano urbanístico de Tomar. Incentivando a construção de monumentos, infra-

estrutras, palácios e edifícios públicos, motivando a inclusão de indústrias e unidades 

de apoio à agricultura. Criaram-se assim, olarias, ferrarias, celeiros, lagares, açougues, 

saboarias e posteriormente, no período pombalino, criaram-se fábricas de sedas, de 

chapéus, de algodão, de têxtil e de papel. Todas estas actividades vão desempenhar 

um papel fundamental na vida económica da região.  Por conseguinte, subsequente à 

derrota sobre os miguelistas, deu-se a extinção das Ordens Religiosas em 1834, onde 

os seus bens foram vendidos em hasta pública, levando a que fossem, ao longo dos 

tempos, adquiridos por diversas pessoas. Desse modo, os complexos industriais e 

agrícolas, pertencentes às antigas Ordens Religiosas, foram reaproveitados para 

desempenharem novas funções. (Silva, 2012, Apêndice 10_4 ; França, 1994, p.) 

“A sucessão da actividade industrial em Tomar ao longo do tempo baseou-se em grande 
medida no aproveitamento e ocupação contínua de espaços já existentes, facto que se 
pode constatar nos exemplos de ferrarias quinhentistas que passaram a indústria de 
papel ou moinhos de farinha do séc.XVI que passaram a fábrica de vidro no séc. XVI e 
a fábrica de papel no séc.XX.” (Silva, 2012, Apêndice 10_5) 

PRÉ-EXISTÊNCIA 

Portugal, a partir de 2000, iniciou um programa que procurava modernizar os espaços 

urbanos devolutos. Focando-se para os centros históricos das cidades, procurou 

através da reutilização de espaços obsoletos uma revitalização da malha urbana e da 

vida dos seus habitantes. Com isto, a selecção deste espaço industrial ocorreu no 

seguimento do Programa Polis52, que através do concurso lançado para o Centro de 

Monitorização e Interpretação Ambiental em 2003, selecionou esta pré-existência, 

devido à relevância social e às características urbanas que desempenhou na sociedade, 

                                            
52 O Programa Polis, foi criado pelo governo português como instrumento de planeamento excepcional, 
ativo entre 2000 e 2008. A estratégia deste plano era revitalizar as cidades, estimulando a regeneração 
urbana ao introduzir novos projetos de pequena escala, como, instalações culturais, Gabinetes de 
Monitorização e Interpretação do Ambiente (Environmental Monitoring and Interpretation Offices -EMIO [em 
Inglês]). E por ventura, inseri-los directamente nas comunidades envolvidas no projecto dando uma nova 
vida às infra-estruturas existentes. (As EMIO são instalações públicas que se relacionam e focam para os 
assuntos ambientas, culturaus e regionais através de eventos culturais e exposições. (Goinhas, Mendonça, 
Griff, 2007) 
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uma vez que a sua localização encontra-se na entrada do centro histórico de Tomar e 

representava ser um edifício que abrangia um grande valor para a sociedade. (Griff, p.7) 

O edifício que originou a Casa dos Cubos foi um edifício que, apesar de não ser 

“excepcional nas suas qualidades formais, trata-se de um exemplo isolado duma 

tipologia agro-fabril de que não restam outros casos.” Este, porventura, representa o 

desenrolar da indústria tomarense na qual, ao longo dos tempos, se veio a apropriar dos 

diversos espaços para albergar novas funções. De Antigo Celeiro, cuja denominação de 

“Casa dos Cubos” provém da medida utilizada na contabilização dos pagamentos 

impostos pelas Ordens Religiosas, para saboaria, e mais tarde, no século XIX, como 

quartel, que tinha como intuito “albergar um destacamento de homens e material do 

Quartel de Abrantes”, intitulado de “Quartel II”. No século XX desempenhou a função de 

sede de escritórios das fábricas Mendes Godinho, que devido à sua insolvência levou-

o à ruína. Já sem desempenhar nenhuma função foi adquirido pelo BES (Banco Espírito 

Santo) que o concede à Camara Municipal de Tomar (Silva, 2012, Apêndice 10_7)  

Embora inserido no Plano de Pormenor do Núcleo Histórico de Tomar53, este edifício, 

apresentava um estado de degradação bastante notório assim como a sua envolvente. 

Sendo um volume de 43 metros de comprimento e 12 metros de largura, era composto 

por dois pisos onde o seu espaço interior, adaptado para escritórios, apresentava “uma 

compartimentação complexa e sem regra aparente […] cujas necessidades funcionais 

                                            
53 Imóvel inserido na categoria 7 do respectivo Plano, é considerado Imóvel de Qualidade com grau de 
protecção I. Deste modo o edifício “não deveria ser objecto de qualquer obras que alter[assem] a sua 
unidade compositiva formal: volumetria, alçados, estrutura (materiais e técnicas) e inserção no ambiente 
urbano e paisagístico […] [no qual] serão admitidas apenas obras de restauro, consolidação e conservação 
ou de intervenção arqueológica” (Silva, 2012, Apêndice 10_8) 

Ilustração 120 –  Ortofotomapa. Casa dos Cubos localiza-se na fronteira entre o rio Nabão e o tecido histórico. ([Adaptado a partir de:] 
Google Inc., 2018b) 



Reutilização de Edifícios Industriais: três casos em Portugal 

Francisco Correia Martins David Costa  124 

assentavam numa lógica que chocava com a própria fenestração”. (Silva, 2012, 

Apêndice 10_7-8). 

Ilustração 121 – Casa dos Cubos. Vista do lado Nascente. 
(Cortesia do Atelier Embaixada) 

Ilustração 122 – Casa dos Cubos. Volume pré-existente em 
ruína. (Cortesia do Atelier Embaixada)   

 
Ilustração 123 – Casa dos Cubos. Planta do piso 0 (Orientada a 
Norte). Denota-se que a fachada Norte, contém única e 
exclusivamente um vão de entrada. (Cortesia do Atelier 
Embaixada Lda.) 

Ilustração 124 – Casa dos Cubos. Planta do piso 1 (Orientada a 
Norte) Denota-se a Nascente um volume anexo que foi 
acrescentado de modo a ampliar o espaço. (Cortesia do Atelier 
Embaixada Lda.) 

Ilustração 125 – Casa dos Cubos. Espaço interno do edifício 
antes de receber a intervenção. (Cortesia do Atelier Embaixada 
Lda.) 

Ilustração 126 – Casa dos Cubos. Espaço interno do edifício 
antes de receber a intervenção. (Cortesia do Atelier Embaixada 
Lda.) 
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INTERVENÇÃO 

A intervenção para o Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental, da autoria do 

Atelier EMBAIXADA54, procurou demolir o interior do edifício afim de responder ao 

programa exigido. Apesar de alguns constrangimentos referentes ao plano de 

pormenor, que foram mencionados anteriormente, foi possível concretizar os ideias dos 

arquitectos, dado que o seu interior não garantia qualquer qualidade arquitectónica e 

dificilmente poderia ser utilizado como matriz no desenho da nova proposta. Como 

refere Nuno Griff, o processo de reutilização ou de reconversão de um edifício está 

vinculado à identidade espacial da pré-existência, no entanto, como o caso em questão 

apresentava uma espacialidade inadequada ao novo uso, a operação em si tornar-se-

ia disfuncional e sem sentido. (s.d., p7-8). 

Desse modo, foram demolidos todos esses constrangimentos, permanecendo 

exclusivamente as paredes exteriores do edifício antigo, com o intuito de receber o novo 

programa. Programa esse que tinha como objectivo albergar espaços públicos e de 

exposições, zonas comerciais, salas de formação, zonas administrativas e uma zona 

residencial para artistas. Por conseguinte, na fase final do projecto, com uma maior 

consciencialização das questões de revitalização urbana, o edifício sofreu algumas 

alterações programáticas que vieram a potencializar uma interação mais dinâmica e 

atractiva com a população residente. Com isto, a Casa dos Cubos, passou a comportar 

os serviços culturais da Camara de Tomar, assim como espaços dedicados à cultura da 

                                            
54 Embaixada - é um atelier de arquitectura sediado em Lisboa, fundado em 2001. Liderado por Cristina 
Mendonça, Nuno Griff e Paulo Albuquerque Goinhas, fazem diversos trabalhos tanto para entidades 
privadas como publicas. Tendo participado em diversas competições nacionais e internacionais, em 
exposições colectivas e a solo, em conferências e concursos, no qual foram galardoados com o prémio 
Mies Van der Rohe Award em 2009, Contractworld Award em 2009, Tile Award 2010 e Europe 40 under 40 
award em 2012. (Trienal De Arquitectura De Lisboa, 2016) 

 
Ilustração 127 – Casa dos Cubos. Fase de demolição da 
estrutura do piso 1. (Cortesia do Atelier Embaixada Lda.) 

 
Ilustração 128 – Casa dos Cubos. Vista geral do espaço interior 
quase todo demolido. (Cortesia do Atelier Embaixada Lda.)  
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cidade, a exposições, concerto e espectáculos e, ainda, uma Universidade para Idosos. 

(Griff, s.d., p7-8). 

 
Ilustração 129 – Casa dos Cubos. Maqueta - Relação entre a 
pré-existência e a proposta de intervenção. (Cortesia do Atelier 
Embaixada Lda.) 

 
Ilustração 130 – Casa dos Cubos. Maqueta - Relação entre a 
pré-existência e a proposta de intervenção. (Cortesia do Atelier 
Embaixada Lda.) 

Numa abordagem complexa, os arquitectos procuraram estabelecer uma relação intíma 

e de confronto com o espaço público, uma vez que “a Arquitectura não é um acto 

isolado, “ela” deve operar sempre com a ambição de informar o território”, como defende 

o arquitecto Nuno Griff (Silva, 2012, Apêndice 10_18) Com isto, o projecto pretendeu 

transparecer as problemáticas inerentes entre a cidade e o cidadão, revelando as suas 

características essenciais que fomentam a vivência entre ambos (becos; praças; casas 

e terraços) como também, enunciar as diferentes escalas, passagens e tipos de 

iluminação (Griff, s.d., p.13)  

Como refere Nuno Griff, na entrevista realizada pelo atelier M.A.S, “o programa 

estabelece e ganha corpo a partir das relações com o lugar. A nova estrutura debate-se 

com a pré-existência e organiza percursos na e de cidade em todas as suas frentes. Em 

duas dela, liga-se directamente ao exterior através de vãos existentes estabelecendo 

relações entre a cidade e o rio. Nas outras duas “eleva-se” permitindo a continuação do 

sistema urbano, como se de uma rua tratasse” (Silva, 2012, Apêndice 10_19) 

O edifício no seu exterior recebe uma nova imagem, ao limpar e corrigir as diferenças 

que haviam ter sido dadas pelo tempo, restaurando as paredes existentes. É-lhe 

introduzido um novo vão respeitando a métrica dos existentes. O anexo que se 

encontrava a Nascente é demolido, devolvendo a forma base do antigo celeiro. A 

cobertura, refeita em laje de betão armado e revestida a telha, é marcada pelos 

lanternins que irão iluminar alguns dos espaços interiores. Por conseguinte, o espaço 

que o envolve é revitalizado e os seus acessos melhorados oferecendo-lhe uma nova 

leitura na malha urbana. (Silva, 2012, Apêndice 10_11) 
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Ilustração 131 – Casa dos Cubos. Relação do espaço envolvente 
com o objecto arquitectónico. (Ilustração nossa, 2018) 

 
Ilustração 132 - Casa dos Cubos. Relação do espaço envolvente 
com o objecto arquitectónico. (Ilustração nossa, 2018) 

Ilustração 133 - Casa dos Cubos. Relação do espaço envolvente com o objecto arquitectónico. (Ilustração nossa, 2018) 

A proposta para o projecto, embora revele alguma complexidade entre as relações que 

atinge com meio urbano e o habitante, sustenta-se em ideias bastante simples, onde os 

seus espaços são organizados em duas áreas distintas: uma zona privada (cheio) e 

uma zona pública (vazio).  

Ilustração 134 – Casa dos Cubos. Corte Longitudinal. Relação dos espaços públicos e privados. (Basulto, 2012) 
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O piso térreo, destinado a albergar um programa mais didático, contém em si as zonas 

sociais e culturais. Este não apresenta uma organização linear. É formado pelos cheios 

e vazios do corpo que contém em si os espaços privados. Isto é, a matéria que forma o 

espaço íntimo é aquela que articula a experiência do público, possibilitando a o sujeito 

permanecer ou tomar um percurso de forma livre e aleatória. Com isto, o edifício adquire 

uma nova leitura interior. O contraste entre materialidades, para além de conferirem um 

carácter abstrato e expressionista proporciona um espaço unitário dado pelos 

revestimentos. (Griff, s.d., p. 11;13) 

 
Ilustração 135 - Casa dos Cubos. Planta piso 0. (Basulto, 2012) 

 
Ilustração 136 - Casa dos Cubos. Planta piso 1. (Basulto, 2012) 

 
Ilustração 137 - Casa dos Cubos. Vista do interior dos espaços 
públicos. (Cortesia do Atelier Embaixada Lda.) 

 
Ilustração 138 - Casa dos Cubos. Vista do interior dos espaços 
públicos. (Cortesia do Atelier Embaixada Lda.) 

Os espaços privados, dados pelo “cheio”, desenvolvem-se de acordo com as suas 

necessidades de habitabilidade. Isto é, são desenhados de acordo com as suas 

utilidades e representados através das diferentes atmosferas, formas, usos e 

dimensões. Estes espaços são pintados por uma tinta branca brilhante e revestidos de 

resina epóxi-brilhante de modo a que a sua espacialidade conseguisse reportar para os 
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diversos ambientes de um modo minimalista e sem recursos a outros elementos. (Griff, 

s.d., p. 13) 

 
Ilustração 139 – Casa dos Cubos. Vista do interior dos 
espaços privados. (Cortesia do Atelier Embaixada Lda.) 

Ilustração 140 – Casa dos Cubos. Vista do Interior dos espaços privados. 
(Cortesia do Atelier Embaixada Lda.)  

Aberto ao público em 2007, foi premiado, em 2009, no Contract World Award, na 

categoria Conservation, considerado um dos prémios mais importantes de arquitectura 

de interiores da Europa, e o Architect Award ABF na categoria Implementations foi 

também nomeado para o prémio Mies Van der Rohe. (Silva, 2012, Apêndice 10_11) Ao 

longo do tempo tem vindo a sofrer alterações na sua apropriação espacial por parte de 

quem o habita, não só por razões de segurança, na zona do terraço, como de ideias de 

habitar preconcebidas. (Griff, s.d., p. 13) 

Contudo, em relação à ideologia de “construir no construído”, é um edifício que apesar 

de não enunciar uma relação directa entre o antigo e novo, é perceptível encontrá-la no 

contraste entre os materiais utilizados no novo corpo e no existente. No entanto, não foi 

esta dialética que conduziu o projecto, mas sim, a simbiose entre a resposta ao 

programa selecionado e a eficácia na sua utilização. Uma vez que esta obra pretende ir 

“ao encontro da obra como experiencia singular que o desenho se vai definindo 

formalmente, procurando a optimização daquilo que é plasmado no programa, numa 

narrativa de negação da standardização dos locais públicos.” (Silva, 2012, Apêndice 

10_12 ; 23) 
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4.2. LABORATÓRIO DA PAISAGEM, GUIMARÃES 

ENQUADRAMENTO 

A cidade de Guimarães, localiza-se no distrito de Braga na região do Norte. 

Encontrando-se sediada na formação interfluvial da bacia do Ave, desempenhou um 

papel fulcral nas rotas que faziam a ligação entre o Norte, Galiza e Braga. Rotas estas, 

que foram o palco de escoamento, tanto de mercadorias como de saberes, e ainda 

funcionaram como “linhas” de conquistas e de invasões. (Afonso, Oliveira, Ramos, 2013, 

p.6) Considerada o “Berço da Nacionalidade”, remota para um tempo bastante 

longínquo, onde se vão encontrando ao longo do seu território vestígios do tempo 

Romano. Nascida entre muralhas dispõe os seus terrenos envolventes para a produção 

agrícola e animal que serviriam como fonte de rendimento e de abastecimento à cidade. 

Exemplo disso é a freguesia de Creixomil, que devido à sua topografia plana, à presença 

do rio Selho (afluente do rio Ave) e à bacia de couros, foi uma zona de grande 

importância na subsistência da sociedade daquele tempo. No entanto, esta freguesia 

não desempenhou só um papel crucial na actividade agrícola. Nela, mais propriamente 

na Veiga de Creixomil, intitulada também de Campo de S. Resenhas, deu-se a Batalha 

de São Mamede em 1128, dando assim, a independência do condado portucalense. 

(Creixomil, 2018 ; Fernandes, 2016, p. 29) 

De raízes medievais e rurais, a sua actividade industrial baseou-se na actividade 

agrícola a par das artes artesanais, como a olaria, a moagem, os curtumes, os têxteis e 

a cutelaria, que se foram inserindo ao longo dos cursos de água. Embora a indústria 

cuteleira tenha tido uma grande importância para a freguesia de Creixomil, foi a indústria 

de curtumes que representou ser a actividade predominante da região de Guimarães e 

uma das mais antigas, visto que, “encontra-se documentada desde 1151, ainda antes 

de D. Afonso Henriques ver reconhecido pelo papa Alexandre III o seu título de rei de 

Portugal através da bula Manifestis Probatum55” Esta indústria vai-se inserir ao longo da 

bacia de Couros, onde se verificou maior concentração, como também, ao longo do rio 

Selho e em zonas rurais do concelho. (Cordeiro,1996, p.247). 

Deste modo, por volta do século XIX foi considerada uma das maiores indústrias do 

Norte de Portugal, que com os avanços tecnológicos e científicos consequentes da 

Revolução Industrial, começa a apresentar uma decadência devido à tecnologia arcaica 

                                            
55 “Trata-se de uma carta de venda de uma vinha, datada daquele ano, a qual constitui o mais antigo 
documento conhecido em que se faz alusão ao Rio de Couros, uma zona extra-muralhas, onde se 
concentrava aquela actividade industrial.” (Cordeiro,1996, p.247). 
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e à matéria-prima que utilizava. Enquanto outras indústrias, nomeadamente a têxtil, 

apresentavam uma matéria-prima mais simples, no qual dependiam ou da agricultura 

(fibras vegetais) ou do pelo dos animais (lã e seda). A indústria de curtumes, utilizava 

as peles dos animais (bovino e ovino) obrigando a processos bastante mais complexos 

(Cordeiro,1996, p.249). Dado que, “esta realidade representou historicamente para a 

indústria curtidora uma limitação inultrapassável, dado que durante séculos o negócio 

dos gados – e com ele a fonte básica de matérias primas – esteve sujeito aos 

condicionantes do ciclo biológico e meteorológico, de tal maneira que na Europa 

ocidental, durante boa parte dos séculos medievais e modernos, a manutenção do gado 

seguiu sempre um equilíbrio instável relativamente á agricultura e à alimentação 

humana” (Cordeiro,1996, p.249 apud Ribé, 1991, p.237-238).  

Deste modo, nos finais do século XIX, a indústria de curtumes foi substituída pela 

indústria têxtil, que permaneceu até ao primeiro quartel do século XX. No entanto, 

devido ao desenrolar da II Grande Guerra e aos processos de modernização 

posteriores, levaram a que estas fossem substituídas por edifícios mais recentes e 

modernos. Deste modo, entre a década de 50 e 70, as unidades industriais que não 

conseguiram actualizar os seus mecanismos entraram em falência e muitos dos seus 

espaços caíram na ruína. No fim da década de 70 inicio da década de 80, começaram-

se a construir e a desenhar novas infra-estruturas e novos equipamentos, levando 

Guimarães a expandir o seu território. O arquitecto Fernando Távora, através do “Plano 

Geral de Urbanização de Guimarães”, irá desempenhar um papel fundamental para esta 

expansão e para desenvolvimento da cidade de Guimarães. (Fernandes, 2016, p.29) 
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PRÉ-EXISTÊNCIA  

Ilustração 141 – Ortofotomapa. Laboratório da Paisagem localiza-se a Oeste do centro histórico de Guimarães na freguesia de 
Creixomil. ([Adaptado a partir de:] Google Inc., 2018c) 

O espaço onde se encontra o Laboratório da Paisagem representa a indústria que teve 

maior presença no concelho de Guimarães: os curtumes. Localizada numa posição 

estratégica em relação ao território, na freguesia de Creixomil - na Veiga de Creixomil – 

Foi implantada junto ao curso do rio Selho, no qual utilizava o fluxo de água para a 

lavagem das peles e os campos que a envolve para a produção animal (matéria-prima). 

Esta fábrica tem uma particularidade interessante, uma vez que na sua adjacência 

encontramos um vestígio dos tempos romanos, a Ponte Romana. Esta ponte, segundo 

o historiador José Hermano Silva56, é um marco importantíssimo para a cidade 

Guimarães, como para a história de Portugal, pois a sua posição estratégica 

proporcionava a entrada para Cidade. O historiador ainda refere o seu desalento pelo 

desprezo da sociedade em relação ao seu estado de conservação, apelando à 

reabilitação tanto dela como de todo o sítio que a envolve. (Creixomil. Junta de 

Freguesia, 2018) 

Devido à ruptura da actividade de curtumes, em 1930, alberga a indústria cuteleira que 

foi considerado um sector em expansão nesta parte da cidade de Guimarães, 

perdurando mais tempo em relação às outras indústrias. Na década de 60, com o 

declínio da indústria cuteleira, o seu uso foi alterado e transformado para albergar a 

indústria têxtil, e por conseguinte, albergou um oficina de pintura e chaparia para 

automóveis.  Através dos diferentes usos subsequentes à década de 60, é perceptível 

a instabilidade económica vivenciada e a perda de identidade deste espaço, uma vez 

que a sua localização transfigura a função desta unidade fabril e os seus acessos não 

                                            
56 Documento em vídeo visualizado no site da freguesia de Creixomil, onde apresenta um excerto do 
episódio nº.6 “Onde Nasceu D. Afonso Henriques” da série “A Alma e a Gente” narrada por José Hermano 
Saraiva. 
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são os mais indicados para o fluxo automóvel. Apresentando registos de laborar em 

2000, em 2002, fica sem nenhum uso e por isso caí na ruína. (Fernandes, 2016, p.29) 

Embora não seja um edifício que apresente grande qualidade arquitectónica e grandes 

características de espaço industrial, é um marco representativo de uma indústria 

bastante presente na vida e história da cidade, tal como defende Deolinda Folgado. 

“[…] a concentração de oficinas para tratamento dos couros foi tão intensa e persistente 
na cidade de Guimarães que a utilização do termo indústria ou fábrica não depende 
exclusivamente dos processos técnicos e da forma de organização da produção, mas da 
criação de uma identidade cultural associada a esta actividade da curtimenta.” (2013, 
p.49)  

Ilustração 142 – Laboratório da Paisagem. Pré-existência e Ponte Romana adjacente em elevado estado de degradação, Luis Ferreira 
Alves. (Cortesia do atelier CANNATÀ & FERNANDES arquitectos Lda.) 
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Ilustração 143 – Anexos a Nascente em estado de degradação. ([Adaptado a partir de:] 
Fernandes, 2010) 

Ilustração 144 – v Anexos a Nascente em 
estado de degradação. ([Adaptado a partir 
de:] Fernandes, 2010) 

INTERVENÇÃO 

A intervenção realizada pelo atelier Cannatà e Fernandes57, procurou valorizar não só 

as características arquitectónicas do edifício existente, como da sua envolvente. Sendo 

uma área de enorme sensibilidade e de interesse paisagístico, encontra-se então, sob 

a classificação de Reserva Ecológica Nacional (REN). Desse modo, foram revitalizados 

os espaços que a envolvem, tanto para potencializar o enquadramento da intervenção 

como, para melhorar as suas acessibilidades. (Fernandes, 2010) 

O processo de revitalização do espaço exterior consistiu na criação um sistema de 

elementos vegetais que enfatizassem o enquadramento da estrutura com o território e, 

ao mesmo tempo, que conseguisse mitigar a crescente construção que se observa a 

Norte. Foram também, restaurados os pavimentos que fazem o acesso ao Laboratório 

e à ponte Romana que se encontra adjacente. Estes elementos seguiram a tipologia 

semelhante aos percursos de antigamente. A intervenção teve o cuidado de responder 

às questões de acessibilidade condicionada tanto no exterior do edifício como no 

                                            
57 Cannatá & Fernandes arquitectos Lda – “fundada em 2000 por Fátima Fernandes e Michele Cannatà 
que trabalham em conjunto desde 1984, desenvolvendo actividade profissional em Portugal e Itália. Desde 
1999 são responsáveis pela coordenação científica dos eventos de arquitectura da Concreta – Exponor. 
Em 2003 são responsáveis pela coordenação científica do departamento de arquitectura das edições ASA. 
Desde 2004 são responsáveis pela coordenação científica do departamento de arquitectura das edições 
Civilização.As suas obras e projectos estiveram presentes em várias exposições individuais e colectivas, 
entre as quais a Bienal de Veneza, em 1996 e a Trienal de Milão, em 1997. O atelier desenvolve projectos 
nas áreas de arquitectura, planeamento e urbanismo, design, design gráfico e serviços de engenharia em 
regime de subcontratação directamente relacionados com a actividade principal de arquitectura. 
Desenvolve também uma importante actividade editorial através da edição de livros e comissariando 
exposições e seminários internacionais de arquitectura. Têm sido convidados por universidade e 
instituições culturais para falarem sobre os seus projectos e participado, enquanto docentes, em vários 
seminários internacionais de projecto.” (Cannatà & Fernandes Arquitectos, 2018) 
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interior. Os acessos realizados ao edifício são dispostos no sentido de distinguir os 

diferentes programas, privado e público. (Fernandes, 2010) 

Ilustração 145 – Laboratório da Paisagem. Planta de implantação. Precepção dos seus acessos. (Cortesia do atelier CANNATÀ & 
FERNANDES arquitectos Lda.) 

“A proposta apresentada pretende recuperar o carácter arquitetónico do edifício 

preexistente e ao mesmo tempo, com a nova cobertura e com as reconstruções 

volumétricas, afirmar a incontestável contemporaneidade de um edifício reabilitado”. 

Deste modo, foi adquirido a relação temporal entre velho/novo que através da 

conservação e restauro das pedras existentes e da utilização do betão branco, para a 

substituição das alvenarias que se encontravam em elevado estado de degradação 

como também para realização dos novos volumes, permite que não haja “ambiguidades 

ou a distorção da história do edifício.” (Fernandes, 2010) 

Ilustração 146 – Laboratório da Paisagem. Vista do lado Norte. Relação entre o novo/velho. Fotografia de: Luis Ferreira Alves (Cortesia 
do atelier CANNATÀ & FERNANDES arquitectos Lda.) 
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Ilustração 147 – Laboratório da Paisagem. Relação da envolvente com o 
edifício e ponte Romana reabilitada. (Ilustração Nossa) 

 
Ilustração 148 – Laboratório da Paisagem. Relação do 
percurso a Sul com o edifício reabilitado. (Ilustração 
Nossa) 

Enquanto no exterior a diferença de materialidades permite diferenciar os tempos e os 

novos usos, no interior, essa relação é dada pelos “elementos opacos ou transparentes, 

estruturais ou de revestimento”. (Fernandes, 2010)  

 
Ilustração 149 – Laboratório da Paisagem. Auditório, Luís 
Ferreira Alves (Cortesia do atelier CANNATÀ & FERNANDES 
arquitectos Lda.) 

 
Ilustração 150 – Laboratório da Paisagem. Zona da cafetaria, 
Luís Ferreira Alves (Cortesia do atelier CANNATÀ & 
FERNANDES arquitectos Lda.) 

O espaço interior, procurou responder à espacialidade de um edifício industrial – 

espaços abertos, ventilados e iluminados – dando uma resposta funcional ao programa 

e a um espaço que pretende receber um novo uso. Deste modo, foram respeitadas as 

exigências regulamentares actuais - conforto, acessibilidades, isolamentos térmicos e 

acústicos. O desenho destes espaços e a sua distribuição programática foram dispostos 

de acordo com a métrica estrutural das águas das coberturas, de maneira a estabelecer 

um equilíbrio dos diferentes espaços com a estrutura pré-existente que vai enfatizar a 

sua identidade. Que, por sua vez, criam diferentes escalas e diferentes tipos de vivência 

a quem habita os espaços. (Fernandes, 2010) 
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Ilustração 151 – Laboratório da Paisagem. Corte longitudinal. (Cortesia do atelier CANNATÀ & FERNANDES arquitectos Lda.) 

 
Ilustração 152 – Laboratório da Paisagem. Diferença de escalas, 
Luís Ferreira Alves (Cortesia do atelier CANNATÀ & 
FERNANDES arquitectos Lda.) 

 
Ilustração 153 – Laboratório da Paisagem. Acesso vertical, Luís 
Ferreira Alves (Cortesia do atelier CANNATÀ & FERNANDES 
arquitectos Lda.) 

O projecto é marcado por uma entrada central, onde encontramos a zona de recepção 

e cafetaria que está profundamente conectada com o exterior. Este espaço, funciona 

como “rotula” do projecto, ou seja, auxilia na organização tanto espacial como no 

programa definido. Programa esse, que prevê espaços dedicados a um Laboratório da 

Paisagem como: Zona de investigação (a nível da paisagem); zonas de trabalho 

(laboratório); área dedicada a actividades e experimentações; biblioteca e centro de 

documentação; área administrativa; zona de serviços (Instalações sanitárias, arrumos, 

casa das máquinas). (Fernandes, 2010) 
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Ilustração 154 – Laboratório da Paisagem. Planta piso 0. (Cortesia do atelier CANNATÀ & FERNANDES arquitectos Lda.) 

Contudo, a realização deste projecto teve o apoio da Câmara Municipal de Guimarães, 

da Universidade do Minho e da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. O 

Laboratório da Paisagem, pretende “promover o conhecimento e a inovação, a 

investigação e a divulgação científica, contribuindo para uma ação integrada e 

participada das políticas ambientais e do desenvolvimento sustentável, visando um 

elevado nível de consciencialização ambiental, um eficiente metabolismo das cidades, 

o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos, assim como a proteção dos recursos 

naturais.” (Laboratório Da Paisagem, 2018). Hoje em dia, conta com outras identidades 

escolares desenvolvendo projectos de âmbito científico, nas diversas áreas que 

estudam o território e programas dedicados à sustentabilidade. (Guimarães. Câmara 

Municipal, 2018) 
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4.3. ESPAÇO MULTIUSOS, ARGANIL 

ENQUADRAMENTO 

A indústria cerâmica representou, ao longo dos tempos, um papel denominador na 

economia do País, tornando-se um dos sectores mais dinâmicos de toda a indústria 

portuguesa. A cerâmica, utilizando a argila como matéria-prima, apresenta qualidades 

distintas no qual pode ser utilizada para a produção de peças de olaria, assim como, de 

tijolo, abobadilha, telha, tijoleira e mosaico. A sua utilização remonta a um tempo 

longínquo. Do período do Neolítico ao tempo dos Romanos e das influências árabes, 

em que estes últimos introduziram e influenciaram o desenvolvimento tanto da olaria 

como da azulejaria na Península Ibérica. Por conseguinte, foi no século XVII e XVIII que 

se denotou uma maior evolução e progresso no fabrico da cerâmica que, sob as políticas 

de desenvolvimento implementadas por Marquês de Pombal, foram erigidas as 

primeiras fábricas de produção de tijolo e telha, instaladas ao longo do território 

português em função da matéria-prima de cada região. No entanto, é no decurso da 

revolução industrial que a produção passa de um método artesanal para uma produção 

sistematizada, registando-se a partir da segunda metade do século XIX, o fabrico de 

tijolo furado. Que, devido às suas propriedades e vantagens, tais como o maior 

rendimento, a maior leveza e as novas formas de acabamento, impulsionaram a 

construção e o desenvolvimento desta indústria. (Lisboa, 2014, p. 137-139) 

Arganil, encontra-se inserida no Distrito de Coimbra, na região centro e sub-região 

Pinhal Interior Norte. Limitada pelos municípios de Penacova, Tábua, Oliveira do 

Hospital, Seia, Covilhã, Pampilhosa da Serra, Góis e Vila Nova de Poiares. Esta vila, de 

caracter rural, onde a agricultura e as artes artesanais eram a sua fonte económica, 

abundava de minerais ideais para a produção de barro. Atrasada em relação aos 

grandes núcleos indústrias portuguesas, Arganil, em 1916, viu nascer a primeira fábrica 

de cerâmica, que se instala no local onde já existiam dois fornos. Sediada na Barroca, 

pelos empresários José Baptista Carvalho58, Fernando Taborda e Augusto d’Oliveira 

Martins, foi a primeira fábrica a produzir telha do tipo Marselha na região, sendo 

intitulada de Cerâmica Arganilense (A Indústria Arganilense, 1915). 

Esta fábrica, apresentando uma qualidade exuberante na matéria-prima que utilizava 

(barro), que comportava a leveza e resistência igual ou superior aos seus adversários, 

levou-a a competir com grandes empresas nacionais e internacionais. (Arganil. Câmara 

                                            
58 Baptista Carvalho, pela criação dos seus fornos de tijolo inspirou o desenvolvimento da indústria cerâmica 
em Arganil. (A Indústria Arganilense, 1915) 
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Municipal, 2016) De grande importância na vida dos arganilenses, representou o 

desenvolvimento e progresso económico - um símbolo do inicio de uma nova era. “Onde 

a Indústria, caminhando até agora numa lentidão condenável, parece querer rasgar 

neste momento novos horizontes e, vestida a blusa humilde do operário, arrancar da 

fábrica e da terra, pela mão do homem e pela força potente dos maquinismos, um novo 

filão de riqueza e abundância.” (Cerâmica Arganilense, 1916) 

PRÉ – EXISTÊNCIA 

Ilustração 155 - Ortofotomapa. Antiga Cerâmica Arganilense (espaço multiusos). ([Adaptado a partir de:] Google Inc., 2018d) 

Devido à elevada qualidade dos produtos produzidos, que foram alvo de análises 

técnicas realizadas na altura, e às exigências impostas pelo desenvolvimento 

progressistas desta indústria, os proprietários da antiga fábrica, foram obrigados a 

construir um novo edifício que respondesse a tal demanda. Deste modo, em 1948, foi 

construído um novo edifício, de características modernas, inserido nas proximidades do 

antigo espaço fabril, apresentando, assim, uma linha de produção mais organizada e 

concisa fruto da revolução industrial. (Arganil. Câmara Municipal, 2016) 

Este edifício apresenta um comprimento de 84 metros e 22 metros de largura e 

encontra-se implantado num terreno com aproximadamente 4,5 hectares. Anexo ao 

novo edifício, foi criado um volume que comportou as zonas de refeição e confecção, 

sala eléctrica, instalações sanitárias, etc.. Apresentava também um grande forno 

moderno que exuberava a sua grande chaminé que constituiu o “fulcro principal de tôda 

a actividade fabril”. (Cerâmica Arganilense,1948) Em 1992 começa a apresentar um 

certo declínio na sua actividade. 

É sabido que devido às crises do petróleo e às crises posteriores, consequentes do 

crescimento económico ocorrido entre as décadas de 80 e 90, juntamente com o fraco 
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planeamento do sector cerâmico, inúmeras fábricas foram obrigadas a encerrar as suas 

actividades. Outras, conseguiram suportar tal crise através da reorganização das linhas 

de produção, substituição dos mecanismos e da modernização da gestão de produção. 

(Lisboa, 2014, p.139-140) No entanto não foi o caso desta unidade industrial, que em 

1994, é cedida, em hasta pública à Camara Municipal de Arganil, sem se conhecer o 

seu futuro.  

Passado um ano começou-se a pensar no destino a dar a este edifício. Foi então 

pensado realizar um Museu Nacional do Bombeiro, no qual se homenagearia os 

“soldados da paz” pelo seu trabalho realizado não só na região como em todo o território 

português. Idealizava-se também, para este espaço, um Centro da Natureza, onde se 

focavam as questões ambientais e florestais, e mais tarde, pensou-se também num 

Quartel de Bombeiros (Arganil. Câmara Municipal, 2016). Sem qualquer tipo de 

concretização, nem acção de conservação o edifício ficou entregue ao tempo. Caída no 

esquecimento, a pré-existência apresentava um estado de elevada degradação, assim 

como o espaço que a envolve (visível nas ilustrações que se seguem)  

Ilustração 156 –  Pré-existência. Zona exterior em elevado grau 
de degradação ([Adaptado a partir de:] Arganil. Câmara 
Municipal, 2016). 

Ilustração 157 – Pré-existência. Zona exterior em elevado grau 
de degradação ([Adaptado a partir de:] Arganil. Câmara Municipal, 
2016). 

Ilustração 158 – Pré-existência. Zona interior em elevado grau 
de degradação ([Adaptado a partir de:] Arganil. Câmara 
Municipal, 2016).  

Ilustração 159 –  Pré-existência. Zona interior em elevado grau 
de degradação ([Adaptado a partir de:] Arganil. Câmara 
Municipal, 2016). 
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No entanto, em 2001, foi apresentado o destino desta pré-existência, que através da 

reconversão e requalificação, iria comportar um centro de actividades dedicado à 

cultura, ao desporto e lazer da comunidade. Foi então, em 2008, através da candidatura 

a verbas do programa: Apoio a Pequenas Cidades, apresentado o concurso de ideias 

que se destinavam a oferecer um destino e um futuro a esta estrutura devoluta (Arganil. 

Câmara Municipal, 2016). 

INTERVENÇÃO 

O projecto da autoria do atelier Mofase59, procurou revitalizar e recuperar tanto o edifício 

como o espaço que o envolve, de modo a devolver a dignidade e a identidade à vida 

dos arganilenses e a todo o concelho. É, aos olhos de Ricardo Pereira Alves60 “um 

marco inegável de afirmação de Arganil como concelho de inovação e excelência”. No 

qual utiliza as palavras do poeta francês Luis Aragon para reforçar a sua ideia - 

“reinventámos o passado para ver a beleza do futuro.” (Castanheira, 2012). Tendo o 

apoio do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através do Programa 

Operacional Valorização do Território, é um espaço que se destina ao desenvolvimento 

económico, educativo, cultural e, do desporto e lazer do concelho de Arganil.  

A intervenção, procurou uma linguagem que respeite a matriz do edifício existente, seja 

nas relações históricas, construtivas e de desenho, como nas restrições que foram 

colocadas. Deste modo, foi proposto o desenho de dois volumes justaposto, autónomos 

da estrutura existente, que mantem a harmonia e o dialeto entre o novo e o velho.  

                                            
59 MOFASE- é um atelier de arquitectura e de engenheiria sediado no Porto. Este, foi fundado pelo 
arquitecto Vitor Seabra e pelo engenheiro Luis Seaba, no qual se foca para a elaboração de projectos de 
qualquer tipo de natureza programática, tanto públicos como privados. Alvo de diversos prémios nacionais 
e internacionais, como: Projecto Pavilhão Desportivo na Escola EB2 / 3, Leça da Palmeira (1992); Projeto 
Sports Park em Bela Vista, Lagoa (2001); Projeto de reforma e expansão do Centro de Histocompatibilidade 
Norte (2006); Projeto de Reabilitação Antiga Fábrica de Cerâmica Arganilense (2008). Participaram em 
diversos congresso, seminários e concursos públicos. (Mofase, 2018) 
60 Engenheiro Ricardo Pereira Alves foi presidente de Arganil entre 2005 e 2017, onde actualmente 
assume o cargo de presidente da Assembleia do Município de Arganil. 
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Ilustração 160 –  Antiga Ceramica Arganilense. Alçado principal, José Campos. (Basulto, 2013) 

No edifício existente, os volumes que se adivinharam não serem de grande qualidade 

arquitectónica e que funcionavam como anexos ao volume principal foram demolidos, 

permitindo uma leitura “mais verdadeira” e de destaque, sendo também preservada a 

chaminé como simbologia industrial. Deste modo, as paredes exteriores e interiores 

foram conversadas e restauradas procurando a “recuperação das soluções construtivas 

[…] quer dos materiais que permitirão a colmatação das feridas que o tempo impôs”. A 

métrica dos vãos foi reposta e inseriram-se novas caixilharias, que respeitam as 

exigências actuais – isolamento térmico e acústico. A cobertura mantem a mesma 

fisionomia, no entanto são também seguidas as exigências actuais. Já os novos 

volumes, nascem da necessidade programática exigida. Apresentam uma linguagem e 

uma materialidade que respondem à redução dos elementos que se consideraram 

fundamentais, através da simplificação e ritmo dado pelo volume existente. Dessa 

forma, a modulação das fachadas é sintetizada à materialidade estrutural (betão branco) 

e aos revestimentos (vidro). (Mofase, 2008?) 

O programa estipulado foi divido em função dos três volumes propostos que são 

articulados por um ponto central funcionando como “rotula” de ligação. Estes volumes, 

unidos por elementos conectores que criam uma leitura unitária de todos os espaços, 

estando dispostos de forma estratégica, proporcionam uma leitura homogenia e utilitária 

de todo o complexo. (Mofase, 2008?) 

 
Ilustração 161 –  Antiga Cerâmica Arganilense. Planta piso 0. 
(Cortesia do atelier Mofase) 

 
Ilustração 162 – Antiga Cerâmica de Arganilense. Planta piso 1. 
(Cortesia do atelier Mofase) 

O volume existente, desprovido de todos os constrangimentos, proporciona um espaço 

livre e uniforme que permite o sujeito a deambular por ele de forma arbitrária. Neste 

volume são inseridas as zonas comerciais, ateliers, um bar e uma zona de restauração. 

No piso térreo61, o espaço é dinamizado através de diferentes escalas dando a 

                                            
61 Pensa-se também, para este espaço, a inclusão do Museu Internacional do Rali que irá ser dividido em 
dois espaços. Um expositivo irá de modo cronológico expor os seus carros desportivos e uma zona 
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precepção dos trabalhos realizados num tempo remoto, que ao manter-se a estrutura 

dos antigos fornos e da estrutura (pilares), essa noção é enfatizada e, é possível criar 

um espaço íntimo que alberga as zonas dedicadas às actividades locais, promovendo 

o movimento e aproveitamento deste espaço. O bar encontra-se na parte final dos 

fornos onde interage com o exterior de um modo directo, onde se perlonga uma zona 

de estar exterior. (Mofase, 2008?) 

 
Ilustração 163 – Antiga Cerâmica Arganilense. Interior do volume 
existente. (Ilustração nossa, 2018) 

 
Ilustração 164 – Antiga Cerâmica Arganilense. Interior do volume 
existente. (Ilustração nossa, 2018) 

No piso superior, encontramos as lojas, funcionando adjacentes às zonas de ligação 

entre os novos volumes, são dispostas entre os espaços entre pilares. e por fim a zona 

de restauração que se encontra inserida no extremo da galeria destaca uma “posição 

privilegiada sobre todo o edifício”. (Mofase, 2008?) 

 
Ilustração 165 – Antiga Cerâmica Arganilense. Interior do volume 
existente. (Ilustração nossa, 2018) 

 
Ilustração 166 – Antiga Cerâmica Arganilense Zona de 
Restaurante. (Ilustração nossa, 2018) 

O volume central, consiste no ponto de entrada e de distribuição para todos os outros 

edifícios. Tendo um espaço caracterizado pelo duplo pé direito, por umas escadas 

helicoidais, pela sobreposição das ligações que levam aos outros volumes 

proporcionando a percepção do carácter multifacetado da própria intervenção, enquadra 

visualmente a grande chaminé existente. No piso térreo, encontramos a recepção e um 

                                            
dedicada ás novas tecnologias, como, simuladores de condução e sistemas interactivos de visualização. 
(Castanheira, 2014). 
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supermercado que apresenta uma ligação ao exterior por uma via que já existia. 

Enquanto no piso superior é desenhado um auditório com uma zona de foyer “que 

aproveita não só a ligação à entrada principal, mas a todo o envolvimento propiciado 

pelo enquadramento da chaminé existente.” O auditório é um espaço polivalente, onde 

as suas cadeiras dispostas em anfiteatro, oferecem ao espaço todo um leque de 

actividades e eventos. Este espaço contem também um “apoio de palco”: camarins e 

arrumos. (Mofase, 2008?) 

 
Ilustração 167 – Antiga Cerâmica Arganilense. Zona de entrada 
do complexo. (Ilustração nossa, 2018) 

 
Ilustração 168 – Antiga Cerâmica Arganilense. Zona de “foyer” 
para o auditório. (Ilustração nossa, 2018) 

O programa presente no terceiro volume destina-se a albergar a zona das piscinas, 

“health club” e uma zona de bar. As piscinas localizam-se no piso térreo, juntamente 

com os balneários e todas as outras zonas que lhe são inerentes. O “health club” e o 

bar funcionam no piso superior, no qual o bar é composto por “dois corpos balançados 

sobre o espaço das piscinas e bancadas”. Todos estes espaços são distintos e 

constituem percursos autónomos, tanto para o público como para o privado. (Mofase, 

2008?) 

 
Ilustração 169 – Antiga Cerâmica Arganilense. Vista das 
piscinas através de um dos corpos que se balança sobre ela. 
(Ilustração nossa, 2018) 

 
Ilustração 170 – Antiga Cerâmica Arganilense. Relação dos 
volumes suspensos com a zona da piscina, José Campos 
(Basulto, 2013) 

Aberto ao público em 2012, é um edifício que procura estabelecer as matérias e 

problemáticas inerentes ao mundo de hoje, que através da inclusão de energias 

alternativas para o aquecimento de água, e o aproveitamento da água do lago, 
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adjacente ao imóvel, que é utilizado para regar os espaços verdes que o envolvem, 

procura o bem-estar e um lugar mais “verde” para todo o concelho e toda a região. O 

antigo presidente da Câmara, sublinha que este espaço é uma enorme valência para o 

concelho e que procura combater a desertificação sentida em tempos. - “acredito que 

as características do edifício e todas as suas valências vão ser fatores de atração para 

a comunidade em geral” (Rosado, 2012, p.19)  

Ilustração 171 – Antiga Cerâmica Arganilense. Relação do objecto com a envolvente. (ilustração nossa, 2018) 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quando nos remetemos ao estudo da arquitectura industrial é frequente pensarmos que 

estes edifícios se encontram maioritariamente degradados ou chegando a atingir o 

estado de ruína, uma vez que estes espaços, pelo seu carácter utilitário, não detêm 

outro destino se não esse mesmo. No entanto, esta arquitectura, ou melhor os vestígios 

da industrialização, são aos olhos de Jorge Custódio, um tema que tem vindo a sofrer 

um crescente interesse “como bens culturais do Futuro, dado que se entende o seu 

significado na construção do presente do papel que teve na transformação do Homem 

e do ambiente que herdámos […] e na construção da sociedade universal do devir.” 

(2017, p.23) Apesar de não deterem, muitas das vezes, uma arquitectura exemplar, são 

os valores que estão inerentes à vida das pessoas, tanto a memória como os valores 

associados à identidade dos determinados lugares que fazem com que estas 

intervenções requeiram uma especial atenção.  

Desse modo, com o evoluir das mentalidades e com o alargamento conceptual que o 

património construído sofreu, foi possível integrar estas estruturas como património 

industrial. Foram realizadas diversas acções de salvaguarda e valorização, nos quais, 

se produziram políticas culturais e de conversação e fomentaram respostas, através da 

reutilização e todos os outros modos de intervenção que foram descritos ao longo do 

trabalho, intensificando o seu valor cultural, social e urbano. Pelas suas vias de 

intervenção possibilitaram e possibilitam a reintegração e revitalização das zonas 

urbanas descaracterizadas pela sua degradação. É notório que a industrialização que o 

mundo Ocidental sofreu nos séculos passados, levou a que o nosso território e em geral 

o nosso planeta, sofresse de inúmeras problemáticas ambientais. Com isso, através da 

reutilização destas estruturas, ao em vez de destruí-las, combatemos de certa maneira 

para uma maior sustentabilidade, que é dada pelo aproveitamento do material e não 

pelo seu desperdício. 

A reconversão, como já foi referido anteriormente, é uma acção multidisciplinar e por 

isso é preciso ter em consideração todos os factores inerentes à sociedade, às suas 

necessidades e ambições. É certo que estas estruturas, muitas das vezes situadas em 

zonas de expansão, representam um valor aliciante para a economia, caracterizado 

também pela sua arquitectura onde o seu espaço, liberto de todas as barreiras 

construtivas, permite que seja adaptado a qualquer uso. No entanto é necessário 

referenciar que estas estruturas acarretam um valor social, no qual albergam as 

memórias, as vivências de determinada sociedade, tanto a nível global como de cada 

indivíduo, onde a sua história e a sua cultura encontram-se enraizadas nos edifícios e 
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nos lugares nos quais se encontram inseridos. Deste modo, é necessário, para a nossa 

disciplina e para o nosso futuro procurar condições favoráveis para a inclusão destas 

estruturas na nossa vida. Embora seja um tema que tenha tido grande eco a partir dos 

anos 70 do século XX, ainda hoje se revela uma problemática bastante assente.  

“Basta um só relance de olhos para vermos a complexidade da tipologia dos imóveis e 
perceber as enormes deficiências do controlo teórico e de regulação do património 
industrial em Portugal, admitindo apenas o ponto de vista da arquitectura industrial. Os 
institutos da tutela continuam a trabalhar sem ter uma malha de enquadramento teórico 
da riqueza portuguesa em património industrial, pois nem sequer promoveram ainda o 
inventário indispensável para se obterem dados fiáveis e que, como há muito tempo se 
sabe, nem a maioria consta sequer dos inventários dos institutos da tutela patrimonial. 
Por outro lado, a salvaguarda pela via da classificação dos imóveis industriais pouco ou 
mais revela do que duas dezenas de classificados. É necessário cruzar, os classificados 
com os imóveis protegidos enquanto contentores de museus e observar os resultados 
do trabalho de preservação, realizado pelas autarquias, envolvendo imóveis indústrias, 
mineiros e de transportes e ainda por empresas e particulares “. (Custódio, 2017, p.25)  

Os casos de estudo que foram apresentados, embora não estão dotados de uma 

ideologia conclusiva para estas estruturas industriais; representam a vontade de dar 

uma nova vida aos espaços que a envolvem promovendo a sua história e a sua cultura, 

no qual oferecem novos espaços - lúdicos e de estudo para a população. A nosso ver, 

foram projectos que, pela via de diferentes modos de actuação, apresentaram 

características semelhantes mesmo nesse sentido, o de (re)formular o espaço urbano 

envolvente e devolver a identidade ao espaço e aos seus habitantes. Embora o 

laboratório da paisagem não esteja tão enraizado na malha urbana como os outros 

casos, é contudo, um projecto que assume as características da pré-existência e 

devolve à paisagem o sentido unitário, requalificando uma zona que, como verificamos, 

apresenta uma simbologia bastante grande para Portugal.  

Em suma, os edifícios de carácter utilitário são estruturas que embora tenham 

enraizados em si, um contexto histórico, social e cultural, apresentam uma fácil 

adaptação aos novos programas e aos novos pressupostos, pois, ao contrário da 

arquitectura religiosa e civil, que detêm ideais conservadores aos olhos da população; 

a arquitectura industrial (moderna) demonstra romper com essas ideologias e 

mentalidades. Sem pretensões de criar uma opinião critica, estes edifícios pelo que nos 

conta a história, foram e são uma fonte de experimentação para novos modos de actuar 

e de progredir enquanto arquitectos e seres humanos.  
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