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Resumo 
 

A presente investigação pretende estudar o património industrial, mais 

concretamente a ruína industrial e de que forma podemos intervir na mesma tendo por 

base dois conceitos, a permanência e a transformação. A partir destes conceitos pretende-

se demonstrar a capacidade de salvaguardar os valores ímpares da ruína industrial e a sua 

capacidade de se transformar em algo que valorize a sua memória, tudo isto a partir de 

uma reabilitação contemporânea onde coexistem ações de conservação, consolidação e 

estabilização ao mesmo tempo que se intervém, reabilita e se revitaliza.  

Perante a complexidade do tema foi necessário executar uma recolha de 

informação fotográfica, bibliográfica. Devemos destacar autores como John Ruskin e 

Viollet-le-duc com as tuas teorias sobre a permanência e a transformação, Helena 

Barranha com o seu livro " património cultural, conceitos e critérios fundamentais", Pedro 

Alarcão com o seu livro " Contruir na ruína. Entre a reconstrução e a reabilitação " e por 

fim Juan Domingo Santos com " La tradicion innovada - Escritos sobre regresion y 

modernidad”. 

Para além dos autores referidos devemos salientar os casos de estudo que de certa 

forma exemplificam o que poderá ser feito, ao mesmo tempo que indicam as ações, tipos 

de ação e metodologias.  

 A história está constantemente a ser construída a arquitetura não foge a esta 

realidade, não devemos cristalizar o património e a ruína, devemos sim contribuir para a 

construção de novos patrimónios ao mesmo tempo que preservamos o que nos foi 

entregue pelas gerações passadas, sendo que no final de tudo o mais importante é fazer 

arquitetura.  
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Abstact 
 

           This dissertation aims to study industrial heritage, more specifically industrial ruin 

and how we can intervene in it based on two concepts, permanency and transformation. 

Based on these concepts, the intention is to demonstrate the ability to safeguard the unique 

values of industrial ruin and its ability to transform itself into something that values its 

remembrance, all of this starting from a contemporary rehabilitation where conservation, 

consolidation and stabilization actions coexist, whilst it intervenes, rehabilitates and 

revitalizes itself. 

           Given the complexity of the topic, it was necessary to carry out a collection of 

photographic and bibliographic information. We highlight authors such as John Ruskin 

and Viollet-le-duc with their theories on permanency and transformation, Helena 

Barranha with her book "património cultural, conceitos e critérios fundamentais", Pedro 

Alarcão with his book "Construir na Ruína. Entre a reconstrução e a reabilitação" and 

finally Juan Domingo Santos with "La tradicion innovada - Escritos sobre regresion y 

modernidad.” 

           In addition to the authors mentioned above, we also highlight the case studies that 

exemplify what can be done while indicating the actions, types of action and 

methodologies. 

           History is constantly being built, architecture does not escape this reality, we must 

not crystallize heritage and ruin, we must contribute to the construction of new heritages 

while preserving what was handed to us by past generations, because in the end the most 

important thing is to do architecture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 XVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 XIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 XXI 

O âmbito desta investigação será sobre o património industrial, mais 

concretamente a ruína industrial que será usada como objeto de estudo. A pré-existência 

foi fundamental para a reinterpretação e reconhecimento deste tipo de bens patrimoniais, 

será a partir desta que ao que ao longo do trabalho se foram levantando questões às quais 

pretendemos dar resposta: como conciliar a permanência e a transformação na ruína 

industrial? Porque há necessidade de valorizar o que permanece e alterar a ruína 

industrial? O que aprendemos com a ruína industrial? Que modelo, tipos e níveis de ação 

são necessários para conciliar a permanência e a transformação na ruína industrial? O que 

torna a ruína industrial tão singular? 

Motiva-nos a ideia de intervir no património, mais concretamente no património 

industrial, a condição de ruína a que muitos espaços indústrias chegam, leva a uma perda 

quase irreparável dos valores e do testemunho que este tipo de edifícios nos oferece. 

Será imperativo devolver à sociedade a ruína industrial cerâmica, foi um tipo de 

edifício ímpar tanto a nível tecnológico como a nível social, se este tipo de edifício 

desaparecer, com ele irá perder-se os modos de fazer, a tecnologia construtiva do edifício 

e dos seus elementos e a vivência de uma determinada altura deixando assim um vazio 

histórico. Mas não será só a preservação destas memórias que será uma motivação, para 

nós, são espaços que constituem oportunidades para o futuro, a sua capacidade de 

adaptabilidade às circunstâncias é enorme, portanto necessitam de ser intervencionados e 

devolvidos à sociedade através dos mais distintos usos. Esta investigação pretende 

reconhecer este tipo de bens patrimoniais que vão sendo esquecidos. 

O objetivo desta dissertação passa por compreender de que forma podemos 

intervir numa ruína industrial, percebendo e conciliando o que deve permanecer e o que 

deve ser transformado sem que se ponha em causa o valor que aquele espaço possuí.  

A metodologia desta investigação está intimamente vinculada às premissas do 

modelo de intervenção estudado, optando-se assim por fazer um trabalho de aproximação 

com várias visitas ao local, tentando de uma forma empírica sentir o espaço, intervindo 

nele com consciência, mas de uma forma livre, sem nenhum tipo de preceito. Optou-se 

por um trabalho onde o acaso, a coincidência e o inesperado foram conceitos 

fundamentais para guiar o caminho que levaria à intervenção, a rede de acasos nesta 

viagem levou-nos ao projeto que aqui apresentamos. 

A fim de aferir o estado da arte, foram utilizados como autores para este estudo 

Helena Barranha e o seu livro” Património Cultural: conceitos e critérios fundamentais. 

“que passa por um trabalho onde executa um compêndio sobre o património, os seus 
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conceitos, a sua caracterização, os vários tipos de património, os valores fundamentais e 

por fim estratégias e critérios de intervenção para o trabalho prático perante o edificado 

patrimonial. Este trabalho de Helena Barranha foi importante para balizar e explicar o 

património, o património arquitetónico e industrial de que se fala no primeiro capítulo. 

De seguida podemos mencionar Pedro Alarcão e a sua tese, mais tarde livro “Construir 

na Ruína. Este trabalho pretende desmistificar a atuação perante a ruína, ao longo do 

tempo foram surgindo vários conceitos e métodos para atuar sobre a ruína, hoje em dia 

de um modo geral conceitos como a originalidade e a autenticidade quase que determinam 

uma intervenção mínima como uma obrigação o que não será o mais correto. Perante 

estas ideias pré-concebidas de agir perante o património e a ruína, o autor procurou 

levantar outro valor, o valor de significação que surge a partir da perda do valor 

arquitetónico. O autor questiona se será esta perda de valor arquitetónico que leva a um 

certo receio de atuar perante a ruína e a amarra no sentido de por exemplo: implantar de 

uma nova imagem/volumetria, uma nova materialidade ou até mesmo uma nova função.  

Devemos também referir o arquiteto Juan Domingos Santos que a partir do seu livro “La 

tradición innovada. Escritos sobre regresión y modernidad. “fornece-nos uma história 

bastante pessoal, uma história baseada na intuição e no contacto entre pessoas, a 

arquitetura e o que os territórios nos podem oferecer como material para novas criações 

arquitetónicas, neste trabalho também nos são explicados os modelos de intervenção que 

foram surgindo dentro deste tema. Apesar desse trabalho histórico o autor proporciona 

uma perspetiva do restauro contemporâneo e refere o seu modelo de intervenção, o 

modelo indutivo, como um novo caminho para abordar o património. Este modelo propõe 

o encontro, a ocupação e a criação de mapas para conhecer o espaço, um modelo que 

defende o apelo aos sentidos como uma forma mais assertiva de intervir e manipular o 

espaço. Com papéis mais residuais, mas não menos importantes podemos mencionar as 

cartas patrimoniais e o trabalho de Hugo Silveira Pereira “A ação social, desportiva e 

cultural da fábrica do Carvalhinho.” que nos oferece de forma minuciosa a história da 

fábrica, as etapas de evolução, os donos da empresa entre outras informações importantes.                                    

Esta dissertação encontra-se estruturada em três capítulos que vão afunilando 

desde a teoria até à prática. Será no primeiro capítulo que reside maior parte da 

informação teórica, iremos começar por dar um enquadramento do que será o património 

industrial passando pela ruína, a ruína na paisagem e a ruína industrial. Também neste 

primeiro capítulo iremos refletir sobre a permanência e a transformação, perante o objeto 

arquitetónico, e as ações que estão ligadas a estas duas formas de atuar, John Ruskin e 
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Eugène Viollet-le-duc são os dois teóricos que iremos usar para explicar a permanência 

e a transformação. 

No segundo capítulo teremos a transição para um capítulo mais pragmático que 

formula as intenções que teremos perante o nosso caso de estudo, começamos por abordar 

o modelo de intervenção preconizado por Juan Domingo Santos, o modelo indutivo. 

Iremos explicar todas as premissas para o desenvolvimento do modelo indutivo, a 

ocupação, os mapas de conhecimento, os tipos de mapas, o método e o método adaptado 

a um caso real. Ainda neste capítulo fazemos vamos usar dois casos de referência para 

balizar a nossa intervenção, estes casos também iram ajudar a perceber e até de certa 

forma a guiar para a intervenção no terceiro capítulo. 

O terceiro e último capítulo deste trabalho passa por dar a conhecer, sobre todos 

os prismas, a Fábrica de Cerâmicas Carvalhinho. Para além desse trabalho iremos dar a 

conhecer o nosso trabalho prático que resultou do estudo do tema. 
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CAPÍTULO I – O PATRIMÓNIO E A RUÍNA INDUSTRIAL 
- ENTRE A PERMANÊNCIA E A TRANSFORMAÇÃO 
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Figura 1- Birmingham no final do século XIX, uma das cidades mais industrializadas nesta altura por Hardie, D. W. F.  
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1.1. Património industrial 
 
 

A visão do legado industrial como um bem patrimonial é bastante recente, 

surgindo na segunda metade do séc. XX, será por esta altura que surge uma sensibilização 

e atenção por este tipo de edificado, a fim de o proteger, estudar e reabilitar. Por esta 

altura percebeu-se que o património arquitetónico não conseguia responder à 

multiplicidade de singularidades e à complexidade que o ecossistema industrial tem, por 

isso nasceu a necessidade de se destacar o património industrial e de o igualar aos demais. 

A esfera industrial compreende, 

 

 “(...) edifícios e maquinaria, oficinas, fábricas, minas e locais de 

processamento e de refinação, entrepostos e armazéns, centros de 

produção e utilização de energia, meios de transporte e todas as suas 

estruturas e infraestruturas, assim como os locais onde se desenvolveram 

atividades sociais relacionadas com a indústria, tais como habitações, 

locais de culto ou de educação.” (TICCIH, 2003:1) 

 

Inicialmente poderemos considerar que dentro do património industrial estarão 

edifícios que abrigaram funções industriais e todos os edifícios acessórios que foram 

importantes para o bom funcionamento de um determinado sistema produtivo. Apesar 

disso seria extremamente redutor dizer que o património industrial se ficaria por aqui, 

com a evolução do estudo do tema, foram-se adicionando alguns elementos materiais e 

imateriais a este tipo de património.  

Dentro do aspeto material adicionaram-se elementos como ferramentas, 

maquinaria, os produtos de um determinado sistema produtivo entre outros, ou seja, daqui 

retiramos que tudo o que teve influência para o bom funcionamento das fábricas será 

património, estes objetos e artefactos ajudam à leitura destes bens patrimoniais. “O 

património industrial integra sítios, estruturas, complexos, áreas e paisagens, bem como 

o equipamento relacionado, objetos ou documentos que testemunham processos de 

produção industriais passados ou presentes...” ((TICCIH 2011:1) 
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            Depois de refletirmos sobre a parte material que foi sendo adicionada ao 

património industrial, agora cabe-nos falar da parte imaterial que surgiu mais 

recentemente, conferir os valores imateriais do património é uma tarefa árdua devido ao 

facto de ser algo impalpável, surgem muitas ambiguidades quando se entra neste campo. 

Apesar disso o património industrial possuí uma dimensão imaterial que deve ser 

salientada, o savoir-faire dentro dos sistemas produtivos, o capital humano que trabalhou 

e habitou dentro do ecossistema industrial, as técnicas de trabalho que se foram 

desenvolvendo, entre outros, fazem parte desta dimensão imaterial que estamos a abordar.  

 

“Constituem o universo de estudo do património industrial os bens imóveis 

e móveis integrados ou deslocados, os bens arquivísticos, iconográficos,  

fotográficos, fonográficos ou cinematográficos associados ou produzidos 

direta ou indiretamente no seio da empresa, como expressão estrutural da 

industrialização. É nesta interação da diferente documentação que se 

obtém o entendimento global do património industrial, vivificando os 

valores culturais a transmitir às gerações seguintes.” (IGESPAR 2010:9)  

 

            O património industrial é uma peça fulcral do passado das sociedades, foi através 

dele que foram desenvolvidas novas tecnologias, novos métodos e formas de trabalho. 

De uma perspetiva macro poderemos dizer que o setor industrial, em alguma altura, foi o 

motor para mudanças na economia, nos comportamentos das sociedades ao mesmo tempo 

que deu o seu contributo para progressos culturais e técnicos. Por toda a preponderância 

que este tipo de património tem, será imperativo, preservar a integridade do que chegou 

até aos dias de hoje.  
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1.2. A Ruína  
 
 

A ruína constitui o testemunho de um passado que foi deixado pelas gerações 

passadas, por norma, o fator tempo e a falta de manutenção por parte do homem leva a 

que as construções cheguem ao estado de ruína.   

As ruínas estão espalhadas por todo o território nas mais diversas áreas, são uma 

parte significativa da história de um determinado sítio. Será importante mencionar que 

apesar de estas ruínas terem chegado ao nosso tempo, um verdadeiro testemunho da sua 

resiliência, carecem de atenção por parte do homem devendo este conservar e valorizar a 

mesma. 

Antes da ruína havia edifício, uma edificação que servia um determinado uso para 

o qual foi construído. Com a perda de utilidade, ou de propriedades estruturais dessa 

determinada edificação, chegou o abandono, esse abandono foi acelerando o processo de 

desintegração estrutural até chegar ao estado de ruína. Apesar desta morte lenta que aqui 

de certa forma profetizamos a ruína possuí uma segunda vida, depois da função inicial de 

abrigo de um determinado uso, agora surge o capítulo do ensinamento, por isso a ruína 

nunca será uma morte, será sempre a possibilidade para uma segunda vida. 

 

“Testemunho do poder destrutivo do tempo e do triunfo da natureza sobre 

a cultura, a ruína confere, todavia, à paisagem, uma marca humana que a 

abre para uma dimensão histórica. Apesar da sua falta de utilidade a ruína 

pode desempenhar o seu papel graças à imaginação que vê nela um 

símbolo de acontecimentos do passado, investindo-a de valores 

particulares. “(COSTA, 2018:269) 

 

A ruína dispõe de um poder que lhe foi conferido pelo seu passado através da sua 

importância histórica, para além disso oferece a quem a procura uma vivência muito mais 

profunda, não será uma mera conceção pitoresca ou até mesmo uma escultura, a ruína 

pode ser vivida e calcorreada o que lhe confere um carácter único, a ruína é a obra 

artificial mais próxima da natureza. Os espaços arruinados estimulam os sentidos do 

homem e puxam pela sua criatividade, são espaços que estão abertos a várias 

possibilidades. Será na ruína que voltamos atrás no tempo, mas também será ela o ponto 

de partida para a criação de novas histórias e para o surgimento de um testemunho do 

tempo presente para as futuras gerações.  
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1.2.1. Aprender com a ruína  
 

 

Podemos qualificar a ruína como algo que acabou por ser abandonado e que entrou 

num estado avançado de deterioração padecendo de uma perda a nível funcional, por já 

não ser usada. Há também uma perda estrutural e estética porque não são executadas 

obras de manutenção, isso determina o estado de ruína de um determinado edifício. Estes 

tipos de estruturas estão, naturalmente, fragilizados e constituem perigo, com isto 

podemos afirmar que é de elevada importância a sua recuperação ou substituição absoluta 

da construção. “Para além do seu valor sentimental, simbólico ou documental, a ruína tem 

um valor didático, na medida em que transmite uma mensagem, uma herança conceptual, 

técnica e formal.” (ALARCÃO, 2018:26) 

A ruína será segundo Alarcão muito mais do que o que está construído e visível 

aos nossos olhos tendo um valor imaterial tão importante como o valor material, o valor 

da mensagem que ela transmite é de elevada importância e nunca deverá ser remetida 

para segundo plano. “A ruína transmite conhecimento, revela continuidade e identifica 

distância.” (ALARCÃO, 2018:26) 

Na visão de Alarcão este valor imaterial da ruína é fulcral para a transmissão de 

conhecimento a futuras gerações, este passar de testemunho contribui para a continuidade 

da cidade seguindo um fio condutor que evita a criação de uma nova história que rasgue 

com o passado que iria ficar esquecido. “A ruína mostra também uma materialidade 

especial, a partir do seu interior.” (ALARCÃO, 2018:26) 

O encanto da ruína está também no fator tempo e na forma de como a natureza 

tolda a mesma à sua maneira e de forma distinta. Poderíamos colocar dois edifícios iguais 

lado a lado e a natureza iria moldar os mesmos de forma diferente, a fissura de um poderia 

não se repetir no outro, o piso que abateu, pode não abater no outro. Poderemos afirmar 

que a patina do tempo possui o seu encanto e molda a materialidade de uma forma especial 

como refere Alarcão.  
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1.2.2. O desenho da ruína, instrumento de análise do arquiteto 
 
 

“O que pretende o desenho da ruína? Pretende que a ruína chegue a ser arquitetura 

coerente na representação do desenho, dando forma a tudo o que desapareceu.” 

(ALARCÃO, 2018:27)  

 

O desenho da ruína é um instrumento extremamente importante para executar um 

trabalho consistente e para assim colmatar e recuperar as patologias da ruína. Será 

importante tocarmos neste ponto e dissecar quais serão os instrumentos do arquiteto 

durante este trabalho. O desenho da ruína deverá ser objetivo e não entrar num campo 

mais artístico, como a pintura, em vez disso deverá ser objetivo e operativo, executando 

assim desenhos e medidas rigorosas. Alberti defende então que “(...) o arquiteto, ao 

contrário, evita as sombras e desenha os relevos nas plantas, representando noutros 

desenhos a forma e as dimensões de cada fachada, através de ângulos reais e linhas 

invariáveis (...)” (ALARCÃO, 2018:28) reforça a ideia de que o trabalho do arquiteto não 

é feito com “base em aparências ilusórias, mas com base em medidas exatas e 

controláveis”. (ALARCÃO, 2018:28) 

Para além de falar sobre a distinção entre o desenho do arquiteto e do pintor, 

Alberti apresenta as soluções para a execução correta do desenho arquitetónico e a sua 

análise, será, portanto, importante,  

 

“(...) contruir modelos [desenhos, neste caso] deste tipo, e analisá-los mais 

do que uma vez, sozinhos e com a ajuda de outros, até que no fim não haja 

nenhum detalhe para o qual não esteja definida a natureza, as 

características, a colocação, o espaço que virá a ocupar, as funções para 

que se destina.” (ALARCÃO, 2018:28) 

 

Podemos concluir então que dos desenhos da ruína resultam modelos que nos 

obrigam a olhar de uma forma criteriosa para a ruína, observando as ausências e 

procurando intervir na mesma para que haja uma consonância entre o existente e a nova 

materialidade, construtividade e finalmente a formalidade da construção. Com isto a 

patina do tempo deve sempre estar sempre presente assim como a marca da nova 

construção também deverá estar, tudo de forma harmoniosa e em perfeita coexistência. 
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Figura 2 - Antiga fábrica de Massarelos no canto da foto por autor desconhecido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 - Fornos da segunda fase da Fábrica de Cerâmicas de Massarelos. Autor Luís de Azeredo. 
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1.3. A ruína industrial  
 

À priori poderemos afirmar que a ruína industrial representa a degradação de um 

determinado espaço, que outrora foi concebido e construído pelo homem com o fim de 

abrigar uma determinada função para suprimir as necessidades do mesmo. Apesar disso 

a ruína industrial merece um pouco mais de estudo e atenção, as lições e conhecimento 

que a mesma nos poderá fornecer são muito maiores do que os nossos olhos conseguem 

perspetivar, não devemos toldar o nosso julgamento com base na estética e na forma que 

a mesma nos oferece atualmente. Sem dúvida que por trás das ruínas industriais há uma 

história que culminou no seu abandono, no caso do Porto, primeiramente houve a 

transição das oficinas para fábricas de pequenas dimensões, mais tarde entra o mercado 

concorrencial que acaba com muitas das unidades, as poucas que sobrevivem vão 

aguentando e dão o salto final para cidades periféricas onde possam crescer de forma 

sustentada para aí alcançarem mais facilmente o sucesso, e onde se vê também, por vezes, 

o seu desaparecimento.  

 
 “O diálogo acerca do estabelecimento das relações entre a cidade e as 

friches industrielles só será possível se tomarmos consciência que a cidade 

se comporta como um corpo em constante mutação, que responde com 

transformações aos inputs exortados pela arquitetura. Desta forma, 

tomamos consciência da importância de procurar dinâmicas de análise da 

cidade, para que futuras ações no universo do planeamento urbano 

concorram para contrariar o divórcio entre a cidade e as populações, 

constituindo ligações entre as pessoas, os imóveis industriais com os 

passeios e com a sua envolvente. Recorde-se que, mais do que uma ação 

isolada, muitas das vezes despida de valores estéticos e funcionais, 

contribuindo para um voltar de costas entre o edifício e a envolvente, 

adiando apenas a exteriorização de uma nova friche, é fundamental 

devolver pacífica e eficazmente o imóvel recuperado à cidade, 

promovendo novas interações socio espaciais contextualizadas e, 

estimulando a harmonia entre a memória do lugar e a escala humana.” 

(Nápoles, 2017:12) 

 
 

  



 34 

 

 

Figura 4 - Forno na ruína da fábrica de cerâmica das Devesas por Sandra del Brito. 
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A ruína industrial reveste-se de uma aura bastante singular que lhe confere uma 

importância que nunca poderá vir a ser repetida. Esta singularidade está muito ligada a  

 história industrial que marcou um tempo e que nunca mais poderá ser repetida nos centros 

citadinos, mais do que as pedras que resistem e que marcam o que outrora foi um espaço 

com um uso, as memórias são de facto mais importantes do que as construções. O homem 

conforta-se ao ver as pedras desgastadas pela patina do tempo, confere um simbolismo a 

essas pedras, são elas que guardam a história e memória de um determinado lugar. 

Para além da componente menos técnica ligada à história, a ruína industrial poderá 

oferecer-nos outros conhecimentos que são importantes no campo da arquitetura, da 

sociologia, as técnicas e tecnologias construtivas, os equipamentos e maquinaria dentro 

destas estruturas e até a própria documentação que as vezes poderá ser encontrada dentro 

destes espaços abandonados.  

 

1.3.1. A ruína industrial na cidade 
 

Sem dúvida que a condição fundamental para o abandono da indústria no núcleo 

urbano do Porto foi:  o seu traçado medieval sem planeamento, a sinuosidade das suas 

ruas, a falta de vias de comunicação como o comboio, que facilitavam o movimento de 

matérias-primas, pessoas, produtos e por fim o loteamento da cidade e o seu tipo de 

construção muito mais vertical do que horizontal que seria prejudicial para o 

desenvolvimento das unidades. Tudo isto que foi dito reflete sobre o período entre o 

século XIX e a primeira metade do século XX, já no que diz respeito à segunda metade 

sem dúvida que os anos oitenta e noventa foram a machadada final para o abandono e 

respetiva ruína dos espaços industriais citadinos. Para a segunda vaga de desaparecimento 

e abandono da industria nos centros citadinos como o da cidade do Porto, contribuíram, 

as novas tecnologias digitais, novas necessidades do mercado e novas vias de 

comunicação que ajudaram no processo de desindustrialização dos centros, para além 

destes fatores mencionados, sem dúvida, que o mundo globalizado faz com que outros 

mercados emergentes entrem em Portugal e consigam combater os preços cá praticados 

ditando assim a decadência do tecido industrial, no país, e consequente abandono dos 

espaços industriais. 
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Figura 5 - Ruína da antiga fábrica da Efanor um testemunho do passado industrial do Porto por autor desconhecido. 

 

 

Figura 6 - Maquinaria dentro desta antiga unidade por autor desconhecido. 
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1.3.2. Aprender com a ruína industrial 
 
 

O crescimento do capitalismo e de uma cultura de consumo excessivo aumentou 

o ritmo a que as sociedades mudam as suas vontades, gostos e necessidades. Este mundo 

cada vez mais imprevisível, em que o mercado luta diariamente para agradar e resolver, 

de certa forma, um problema do consumidor, vai obrigar a uma constante evolução e 

mudança das indústrias. Essas determinadas indústrias são obrigadas a atualizar os seus 

meios de produção para entregarem produtos cada vez melhores ao mesmo tempo que 

aumentam a sua eficiência e assim salvaguardam a sua sobrevivência. Todo este processo 

surge a uma grande velocidade, como já foi dito, muitas empresas não conseguiram 

acompanhar, outras cresceram e tiveram de mudar de local, no meio disto estão os espaços 

que albergam estas indústrias e que foram sendo abandonados surgindo assim um grande 

número de ruínas industriais. 

Se por um lado há uma perda do valor funcional e econômico, por outro, surgem 

outros valores que são importantes. Estes valores são mais qualitativos, estes espaços 

possuem uma grande importância para as comunidades, são locais que preservam 

histórias, memórias e emoções. 

A ruína industrial possui valores como: a tipologia, a singularidade, a 

construtividade, a tecnologia, o aspeto social, a estética e o artístico, apesar destes valores 

aqui enumerados a complexidade de relações dá lugar ao surgimento de outros valores 

que vão despontando de caso para caso.  

O valor tipológico está muito associado ao tipo de edifício industrial que temos 

pela frente, dependendo de setor produtivo, para setor produtivo, apesar disso devemos 

referir que há uma certa similaridade na escala, na construtividade, nos aspetos formais e 

até mesmo no próprio desenho das unidades.  

O valor de singularidade está intimamente ligado ao valor tipológico, apesar de 

haver uma certa coerência nas unidades de um determinado sistema produtivo, poderá 

haver algumas diferenças em certas unidades, o que lhes confere uma singularidade. 

Como sabemos muitas das fábricas que surgem no período industrial ou de 

industrialização podem aparecer nos locais mais inusitados o que “obriga” as mesmas a 

uma adaptação, tudo isso em alguns casos confere uma singularidade em certos aspetos 

que já mencionamos anteriormente, tais como: a construtividade, a forma e a escala. 
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Figura 7 – Fornos da Fábrica de cerâmicas de Massarelos, um testemunho da tecnologia do passado. Autor Vítor 
Ribeiro. 
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O valor tecnológico e construtivo está presente nos materiais empregues na 

construção, o próprio sistema construtivo, as técnicas associadas a aplicação desses 

sistemas a maquinaria usada dentro de portas, as linhas de produção, entre outras coisas 

que faziam parte do sistema produtivo dessas determinadas indústrias. (Fig. 8) 

O valor estético e artístico poderá ser encontrado nas próprias unidades que muitas 

vezes estão adornadas com certos elementos. Estas fábricas, muitas vezes, não se ficavam 

pelo aspeto funcional, apesar de ser um fator primordial, o adorno servia para transparecer 

o seu sucesso. Para além disso estes dois valores também podem ser encontrados nos bens 

produzidos pela mesma. 

O valor social será um dos mais complexos de apurar, por ser algo imaterial. Os 

locais onde se encontravam as unidades fabris possuíam dinâmicas muito próprias eram 

sítios que, muitas vezes, foram vividos por várias gerações que trabalhavam e algumas 

vezes habitavam próximo delas criando aí raízes, memórias e emoções, autênticos 

testemunhos de um determinado tempo e de um modo de vida. Através deste valor o 

património industrial passa para a esfera cultural, e deve ser conservado como um lugar 

para a aprendizagem e investigação. 
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Figura 8 – Tecnologias utilizadas na altura com antigo gerador e sala de máquinas de um espaço industrial. Autor 
desconhecido. 
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Figura 9 - John Ruskin 1819 – 1900 
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1.4. Intervenção na ruína industrial – Permanência e Valores da 
ruína industrial 

 

 

A visão deste autor está intimamente ligada ao seu tempo, o séc. XIX está marcado 

pela efemeridade, quando passamos de uma cultura artesanal, para uma cultura ligada à 

maquinofatura que resulta da revolução industrial. Perante isto John Ruskin tende a ter 

um olhar crítico, crê que a sociedade perdeu com esta mudança, a produção artesanal é 

muito mais humana e tem muito mais valor do que uma produção sem alma e em 

quantidade.  

Percebendo isto poderemos entender o posicionamento deste autor que defende a 

originalidade e singularidade das construções, cada edifício ou ruína da cidade possuí ou 

deve possuir estes valores, todo o edifício ou ruína teve uma mão diferente na sua 

construção, teve um envelhecimento diferente do seu congénere, viu e vivenciou 

situações que outros não viveram o que lhe vai conferir estes valores de originalidade e 

singularidade. Relativamente à ruína industrial poderemos afirmar o mesmo, por muito 

que se padronize os métodos de produção e de construção dos espaços industriais estes 

possuem estes dois valores, o que ali se produziu, quem construiu e ali trabalhou, o 

próprio o método construtivo empregue na construção oferece uma aura única e 

irrepetível. 

 

“Es preciso poseer, no sólo lo que los hombres han pensado y sentido, sino 

lo que sus manos han manejado, lo que su fuerza ha ejecutado, lo que sus 

ojos han contemplado todos los días de su vida. ”1 (RUSKIN, 1910:212) 

 

Existe uma natural ligação entre todos os valores, e os que aqui de seguida iremos 

explicar estão ligados à singularidade e originalidade. Para John Ruskin era fundamental 

conservar a arquitetura vernacular, fruto de um conhecimento que atravessou muitas 

gerações, com isto conseguimos manter a identidade e o espírito de um determinado sítio. 

A ruína industrial também assume um papel importante na cidade, é um marco do passado 

e faz parte da identidade e do espírito de uma determinada região ou povoação.  

 
1  (Tradução do autor) “É necessário possuir, não só o que os homens pensaram e sentiram, mas também 
o que suas mãos manejaram, o que sua força executou, o que os seus olhos contemplaram todos os dias 
de suas vidas.” 
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Para este autor toda a construção pertence de certa forma ao seu primeiro 

construtor, que depois irá delegar a mesma às futuras gerações criando assim um fio 

condutor que vai ligando a história, os edifícios e ruínas são pontes para outro tempo, na 

sua ótica é fulcral manter a autenticidade da construção ao longo do tempo para que a 

mesma não perda valor e não caia em falsidades, aqui enquadramos a ideia da 

conservação mínima como a única forma de agir perante o edificado ou a ruína. Para 

mantermos a ruína industrial autêntica devemos preservar desde o mais pequeno utensílio 

e equipamento até à estrutura que protegeu e delimitou esse espaço industrial. 

 

“Dios nos ha prestado esta tierra durante nuestra vida; no es más que un 

bien sujeto á restitución. Pertenece á los que vendrán después de nosotros 

[...] no tenemos el derecho, por actos ó por negligencias, de conducirles á 

penalidades inútiles, o á privarles de beneficios que estaría en nuestra 

mano legarles [...] Cuando construyamos diremos, pues, que construimos 

para siempre [...] Que sea un trabajo por el cual nos estén agradecidos 

nuestros descendientes; pensemos, colocando piedra sobre piedra, que 

llegará un tiempo en el cual estas piedras serán conceptuadas sagradas 

porque nuestras manos las tocaron y que los hombres dirán considerando 

la labor y la materia trabajada: !Mirad. He aquí lo que nuestros padres 

hicieron para nosotros! La mayor gloria de un edificio no depende, en 

efecto, ni de su piedra, ni de su oro. Su gloria toda está en su edad [...]”2. 

(RUSKIN, 1910:222-223) 

 

 

 

 

 
2  (Tradução do autor) “Deus nos emprestou esta terra durante a nossa vida; não é nada mais do que um 
bom assunto para restituição. É dos que virão depois de nós [...] não temos o direito, por atos ou 
negligência, de conduzi-los a penas inúteis, ou de privá-los dos benefícios que estaríamos em nosso poder 
legá-los [...] Quando construirmos diremos: Pois bem, construímos para sempre [...] que seja um trabalho 
pelo qual nossos descendentes agradecem; Pensemos, colocando pedra sobre pedra, que chegará um 
tempo em que essas pedras serão consideradas sagradas porque nossas mãos as tocaram e que os 
homens dirão, considerando o trabalho e o material trabalhado: Olha! Aqui está o que nossos pais fizeram 
por nós! A maior glória de um edifício não depende, de facto, nem de sua pedra, nem de seu ouro. Sua 
glória está toda em sua época (...)” RUSKIN, John. 1910. 
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John Ruskin entendia a arquitetura como uma criação forte e perpétua que deverá 

vir a ganhar um valor histórico e cultural, para o autor, toda a construção precisa de 

nascer, viver e morrer será neste processo lento que vai adquirindo estes valores ao 

mesmo tempo que vê passar por si várias gerações. 

Para este autor a restauração era a mais completa e atroz destruição a que 

poderíamos sujeitar uma edificação. Considerava impossível devolver a beleza e o 

esplendor ao bem arquitetónico, pois o espírito dado ao edifício pelo seu “primeiro 

construtor” jamais poderia ser restituído. Defendia também que estas ações de restauro 

que porventura seriam feitas numa outra época posterior, dariam ao monumento outro 

espírito, outra face, transformando o edificado e descaracterizando-o. 

Para Ruskin a restauração não passaria de uma mera falsificação, o que 

proporcionava uma leitura completamente falsa do que teria sido aquela obra, criando 

assim um falso histórico, pois esta nova obra pertenceria a uma nova época. Para o autor 

todo este processo acaba com o significado documental dos monumentos, o que acaba 

por afetar a sua autenticidade, os seus valores evocativos e poéticos. 

Como já foi dito este teórico acreditava que a degradação fazia parte do monumento 

histórico e que para ele os processos de restauro não passavam de meras agressões, aqui 

entra a manutenção constante para assim evitar grandes danos ao mesmo tempo que serão 

evitadas intervenções de grande amplitude o que ira preservar de certa forma a ação do 

tempo. 

A contribuição de Ruskin para a arquitetura foi de ordem teórica, promovendo a 

conservação mínima. 

 

  

1.4.1. Manter a ruína – ações 
 

 

Relativamente à questão da permanência poderemos elencar um conjunto de ações 

que visam a ideia de manter a ruína. Dentro da ideia de manter a ruína devemos destacar 

a ação de conservação, consolidação e estabilização. 

Conservação o ato de conservar passa muito por diminuir o nível de intervenção 

perante o bem edificado, para assim prolongar a sua existência. Este método visa 

salvaguardar os valores existentes no contexto em que se encontra essa mesma edificação, 

nunca os colocando em causa. O ato de conservar dever ter em atenção certos pormenores 
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que são relatados por Pedro Alarcão, questões como: a singularidade e monumentalidade, 

legibilidade, valor histórico e simbólico, a capacidade de musealização e o impacto 

ambiental da operação. 

Numa primeira fase o objetivo da conservação passa pelo controlo de danos e 

desaceleração do processo de deterioração a fim de evitar o desaparecimento do que resta. 

Posteriormente a esta ação inicial surgem outras duas, a ação indireta de conservação e 

logo de seguida a ação direta de conservação. 

A primeira passa por recolher toda a informação do edifício, nada mais é do que 

uma inventariação e diagnóstico do edificado, esta fase será muito importante para 

perceber todas as dimensões do bem patrimonial.  

De seguida temos a segunda ação indireta de conservação que têm por objetivo 

salvaguardar o conjunto edificado e vai analisar, 

 

 “(...) fatores de deterioração, que podem ser de origem química, 

decorrentes sobretudo da poluição atmosférica; de origem física, 

relacionados com as questões da temperatura, humidade, absorção de 

energia solar, terramotos e outras causas mecânicas tais como a erosão 

eólica e as vibrações; de origem biológica, provocando pela ação de 

microrganismos e por plantas, bem como pela ação de animais; e por 

outros fatores diversos” (ALARCÂO, Pedro 2018:39) 

 

Depois da aferição de todos os fatores que possam deixar em causa o edifício o 

passo seguinte passa por tomar medidas preventivas de um foro extremamente técnico 

 

 “(...) controlo da contaminação, da temperatura ambiente e da humidade, 

e as medidas que garantam a referida proteção do monumento, através de 

uma manutenção periódica que controle os agentes biológicos, recorrendo 

a repelentes, cabos eletrificados, ultra sons etc. e promova a prevenção 

contra incêndios, inundações, roubos e atos de vandalismo.(...) 

consolidação de valas e percursos, construção de sistemas de escoamento 

de águas e verificação de níveis freáticos, e controlo do crescimento de 

vegetação, utilizando meios físicos e químicos.” (ALARCÂO, 2018:39) 
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Conseguidas as ações indiretas passa-se para as ações diretas, mais operativas e 

intrusivas, são realizadas. 

 

“(...) ações de limpeza e desinfeção dos agentes biológicos, realizadas por 

meios químicos, com recurso a gases, produtos sólidos ou líquidos tóxicos; 

[...] por meios físicos, como raios ultravioletas, raios gama e ultrassons.; 

ou por meios biológicos, recorrendo a agentes biológicos combativos, tais 

como insetos fitófagos, úteis no controlo de musgos e plantas diversas.” 

(ALARCÃO, 2018:39) 

 

Só depois de termos este conjunto de ações conseguidas é que podemos garantir 

a conservação e sobrevivência do bem patrimonial, o ato de conservar é extremamente 

técnico, mas será um dos tipos de ação mais importantes e exigentes. Será a partir da 

conservação que mais tarde poderemos executar outros tipos de ação como a reabilitação. 

Consolidação e estabilização este tipo de ação têm presente a ideia de atuar no existente 

de modo a prolongar a vida do conjunto edificado, esta consolidação e estabilização por 

defeito deverá ser feita com o mínimo de intrusão possível, quando isso não se verifica e   

 

“Sempre que as técnicas tradicionais se revelem inadequadas, a 

consolidação de um monumento pode ser assegurada com o apoio de todas 

as técnicas modernas de conservação e de construção, cuja eficácia tenha 

sido comprovada por dados científicos e garantida pela experiência” 

(ICOMOS, 1964:3)  

 

A estabilização é uma atitude que perdura no tempo e está intimamente ligada a 

consolidação “(...) atividade periódica que visa travar a deterioração e colocar a forma e 

os materiais de um lugar num estado de equilíbrio, com alterações mínimas”. (ICOMOS-

Canada, 1983:3) 
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Figura 10 - Eugène Viollet-le-Duc 1814 - 1879 
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1.4.2. Transformação – Valores na ruína industrial  
 

Dentro da transformação existe uma figura incontornável, Eugène Viollet-le-Duc 

(1814-1879), nasce em França em pleno séc. XlX numa era de grande efervescência 

artística. Este arquiteto e teórico da arquitetura criou umas das principais teorias no campo 

do património denominada por Restauro Estilístico. 

A transformação não se sente presa aos valores, colocando-os muitas vezes em 

risco, para além disso admite intervenções de fundo nas construções. 

Após esta explicação mais sucinta, devemos relacionar a ruína, o autor e a ideia 

de transformação.  

Viollet-le-Duc especializa os seus estudos na arquitetura e no desenho, frequenta 

com frequência obras o que lhe vai proporcionar um grande controlo sobre os detalhes 

construtivos, a construtividade das edificações e as correntes arquitetónicas. O seu 

trabalho notável nos edifícios de carácter religioso é reconhecido e no ano de 1853 é 

nomeado inspetor geral dos edifícios diocesanos, fica encarregado de salvaguardar várias 

igrejas em França. É dentro deste ritmo de trabalho que a sua atividade como teórico da 

arquitetura se vai desenvolver, começando a aprimorar as suas teorias sobre o restauro. 

Dentro desta toada nasce o que hoje chamamos de “Restauro Estilístico”. 

 

 “Viollet-le-Duc [...] procurava entender a lógica da conceção do projeto 

[...] Não se contentava unicamente em fazer uma reconstituição hipotética 

do estado de origem, mas procurava fazer uma reconstituição daquilo que 

teria sido feito se, a aquando da construção, detivessem os conhecimentos 

e experiências de sua própria época, ou seja, uma reformulação ideal de 

um dado projeto.” (VIOLLET-LE-DUC, 2000:18) 

 

Viollet-le-Duc procurava estudar de forma detalhada todas as obras em que iria 

intervir, essa minúcia no estudo do bem edificado é importante para não se executar uma 

intervenção por suposição. Para este estudo exaustivo do conjunto edificado eram 

executados levantamentos detalhados, analisados documentos, fotografias e desenhos 

originais da obra, eram também analisados edifícios contemporâneos da época, a sua 

construtividade e linguagem, com isto pretendia-se ter um domínio total do monumento 

e a compreensão da lógica projetual. Apesar de toda esta atenção e delicadeza na perceção 
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do edifício muitas vezes o resultado final das suas obras era bastante diferente do 

edificado original criava elementos que não existiam, colocando assim em risco valores 

como a autenticidade. “Restaurar um edifício não é mantê-lo, repará-lo ou refazê-lo, é 

restabelecê-lo em um estado que pode não ter existido nunca em um dado momento.” 

(VIOLLET-LE-DUC 2000:29) 

A comissão de monumentos históricos, no séc. XlX, propunha que os edifícios 

fossem restabelecidos ao seu estado original, no que diz respeito ao aspeto formal e 

construtivo. Esta comissão dava especial relevo e atenção aos edifícios góticos que 

apresentavam a particularidade de demorarem muitos anos a serem construídos. Estes 

anos que este tipo de edifícios demorava a ser construído acarretava alguns problemas 

como a utilização de vários métodos construtivos e a inevitável evolução do projeto e 

parcial mudança do mesmo. 

Sendo Viollet-Le-Duc um arquiteto minucioso e metódico desenvolve em 

consórcio com a comissão métodos precisos de análise e apreciação das obras com o fim 

de estabelecer com clareza as etapas de construção e a idade das mesmas. Todo este 

trabalho traduz-se num extenso arquivo gráfico que tinha como objetivo catalogar e 

documentar o património que iria ser intervido. 

Apesar desta premeditação em relação a atuação nos bens edificados o arquiteto 

viu a sua tarefa dificultada pelo carácter muito próprio da arquitetura gótica onde a 

evolução e a mudança eram naturais, como já foi referido. Perante este estado de coisas 

Viollet-le-Duc deixa a dúvida no ar. “Em se tratando de restaurar as partes primitivas e 

as partes modificadas, deve-se não levar em conta as últimas e restabelecer a unidade de 

estilo alterada, ou reproduzir exatamente o todo com as modificações posteriores?” 

(VIOLLET-LE-DUC 2000:48) 

Viollet-le-Duc assumiu uma clara posição e podemos perspetivar qual seria o 

plano de ação perante o problema.  

 

“Em um edifício do século XIII, cujo escoamento das águas se fazia por 

lacrimais, como na catedral de Chartres, por exemplo, achou-se que se 

deveria, para melhor regular esse escoamento, acrescentar, durante o 

século XV, gárgulas aos canais. Essas gárgulas estão em mau estado, é 

necessário substituí-las. Colocaremos em seu lugar, sob o pretexto de 

unidade, gárgulas do século XIII? Não; pois destruiríamos assim os traços 

de uma disposição primitiva interessante. Insistiremos, ao contrário, na 
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restauração posterior, mantendo seu estilo.” (VIOLLET-LE-DUC 

2000:51) 

 
Depreendemos destas afirmações a insatisfação com a linha de pensamento 

toldada pela comissão, sobreavisando que a cópia de elementos da edificação era 

enganosa e perigosa, porque por melhor que seja o profissional o risco de reproduzir erros 

de interpretação é alto. Para além destes problemas Viollet-Le-Duc também refere que a 

substituição de elementos antigas por elementos novos criaria a elegibilidade do processo 

como um todo. 

Para Viollet-le-Duc os estudos do arquiteto e o nível de exigência dos mesmos 

devia ser proporcional ao estudo quase perturbador que fazia das suas obras. Na visão 

deste arquiteto, o arquiteto encarregado pelo restauro deveria dominar confortavelmente 

a construtividade do edifício, os diferentes estilos e escolas dos diversos períodos da arte, 

para além disso deveria ter noções de arqueologia. Com esta visão e atitude em relação 

ao papel do arquiteto, Viollet-le-Duc prevê um arquiteto mais preparado para executar 

um restauro de alto padrão, um arquiteto que saiba diferenciar o antigo do novo e que 

evidencie a diferença entre o antigo e o novo em vez de a tentar mascarar. 

Desde já devemos evidenciar que cada região de França apresentava uma visão 

muito própria do modo de fazer arquitetura. Vale sublinhar que muitos edifícios que 

foram reabilitados por esta altura foram alvo de projetos executados por artistas que não 

pertenciam a essas escolas locais, isso resultava numa falta de conhecimento sobre os 

processos da mesma, que por seguinte tinha como resultado produções de baixa qualidade 

do ponto de vista formal e construtivo. 

Durante este período a França passa pela revolução industrial que penetra em 

todas as sociedades ocidentais, esta fase marca uma mudança radical na sociedade em 

todos os seus planos, estas mudanças também se vão fazer notar na construção, apesar 

disso o saber empírico dos construtores ainda vai estar muito presente, esse conhecimento 

milenar dos construtores permite a Viollet-le-Duc ter o controlo sobre a operacionalidade 

técnico-construtiva das edificações. 

O pensamento deste arquiteto era controverso e propunha que os elementos 

arquitetónicos do edifício deveriam ser substituídos por elementos de qualidade 

proporcional, ou de qualidade superior e de mais fácil colocação. A título de exemplo 

temos as vigas de madeira que eram um elemento estrutural de muitos monumentos e 

edifícios comuns, o arquiteto defendia que em caso destas se encontrarem em mau estado 
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sendo necessária à sua substituição, se deveria proceder a substituição das mesmas por 

umas de igual desenho em ferro. Para reforçar a controvérsia caso se procedesse à 

substituição de elementos, não se deveria escamotear os mesmos, esta atitude que prevê 

um contraste entre o existente e o novo serve para dar a entender as fases do edifício. 

 
 “(...) quando se trata de completar um edifício em parte arruinado; é 

necessário antes de começar, tudo buscar, tudo examinar, reunir os 

menores fragmentos, e somente iniciar a obra quando todos esses 

remanescentes tiverem encontrado sua destinação e seu lugar [...] Ao 

reerguer as construções novas, [o restaurador] deve, tanto quanto possível, 

recolocar os antigos fragmentos, mesmo que alterados: é uma garantia que 

oferece da sinceridade e da exatidão de suas pesquisas”. (VIOLLET-LE-

DUC 2000:69-71) 

 
Viollet-le-Duc muitas vezes permitia a colocar-se na posição do construtor 

original da obra, o que poderia ser visto com desconfiança e como uma atitude presunçosa 

do mesmo, tentando supor o que o primeiro construtor faria ao debater-se com problemas 

no restauro. Com esta atitude o arquiteto legitimava as mudanças que preconizava, pois, 

essas mudanças não entravam em colisão com a história do monumento. Por fim este tipo 

de atitude levou-o a entrar no campo da suposição e invenção. 

Deste arquiteto prático e teórico podemos retirar lições de qualidade inestimável 

que abriram um capítulo na abordagem ao património. Contudo, a sua produção teórica 

muitas vezes vai trair a sua execução prática, podemos verificar isso no castelo de 

Pierrefonds. Neste caso está patente a dissonância entre a teoria e a prática, a isto 

chamamos o restauro estilístico do qual falamos anteriormente.  

 

1.4.3. Alterar a ruína industrial - ações 
 

À priori para a generalidade das pessoas a atitude de construir na ruína passa por 

uma restituição a um estado anteriormente conhecido que não altere o sentimento de 

pertença que temos em relação aos edifícios, esse tipo de atitude é normal, o passado traz 

bastante segurança algo que deixa o ser humano confortável. Apesar disso a atitude do 

arquiteto deve ser de guia disciplinador que recupera o passado com um olhar para o 

futuro não se escondendo ou demitindo da atitude de atuar no património. 
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Hoje em dia o estudo do património possuí toda uma história, estudo esse que se 

tornou mais intensivo a partir do séc. XIX e que nos trouxe até ao dia de hoje um 

conhecimento científico que nos permite atuar com critérios pré-definidos. Estes critérios 

balizam todos os modos de atuação perante o edificado. 

Tendo em conta um conhecimento aprofundado de toda a teoria deveremos aferir 

o que será melhor para a ruína, podendo executar demolições, adições e modificações 

para assim valorizar ainda mais o património existente, tendo sempre em atenção o tipo 

de programa que iremos incluir na ruína e se esse mesmo programa se adapta ao existente. 

O passado industrial deixou um legado por toda a parte, no nosso país temos um 

vasto património industrial para reconstruir e devolver a sociedade. Este tipo de 

património terá um carácter extremamente pedagógico, as próprias cartas patrimoniais 

direcionam muito para essa atitude pedagógica guiando o arquiteto para a criação de 

equipamentos relacionados com museus ou centros de interpretação dessas mesmas peças 

de um passado industrial. 

Depois de referir os níveis de ação ligados à questão da permanência, neste ponto 

iremos refletir sobre as ações ligadas a transformação. Neste ponto iremos destacar a 

intervenção, a reabilitação e revitalização como principais tipos de ação. 

Intervenção será a ação que concede mais liberdade para a atuação do arquiteto. 

A intervenção carece de uma atenção redobrada por parte do arquiteto que a partir desta 

atitude tem um campo de atuação muito maior em relação aos outros tipos de ação, “(...) 

intervenção é toda a mudança ou adaptação, incluindo alterações e ampliações.” 

(ICOMOS-ISC20C, 2011:6) 

Reabilitação as necessidades atuais das sociedades contemporâneas ditam a 

emergência de conferir um novo uso ao edificado patrimonial para não o deixar cair em 

desuso ou abandono. A reabilitação representa uma oportunidade de valorizar o existente 

e até oferecer uma oportunidade de valor económico para o edifício e o local onde se 

insere. Também podemos salientar a pegada ecológica, um tema muito em voga na 

atualidade, que de modo genérico é menor numa reabilitação do que numa renovação.  

 
“Reabilitação: modificação de um recurso segundo padrões funcionais 

contemporâneos, envolvendo a eventual adaptação a um novo uso.” 

(ICOMOS-Canada, 1983:3) 
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Revitalização está muito próxima da reabilitação e consiste em pegar em zonas 

degradadas, que foram esquecidas pela cidade e devolver-lhes novamente uma utilidade 

e uma nova vida. Esta revitalização pretende essencialmente criar novas zonas de atração 

dentro da cidade e por conseguinte melhorar a qualidade de vida dos que nela residem.  

 
“Conjunto de operações destinadas a articular as intervenções pontuais de 

recuperação dos edifícios existentes em áreas degradadas, com as 

intervenções gerais de apoio à reabilitação das estruturas sociais, 

económicas e culturais locais, visando a consequente melhoria da 

qualidade de vida nessas áreas ou conjuntos urbanos degradados.” 

(DGOTDU, 2005:153) 

 
A revitalização tende a criar animosidade visto que a conservação que muito se 

apregoa nas cidades, entra muitas vezes em rota de colisão com essa mesma revitalização, 

será importante haver um equilíbrio entre a necessidade de conservar e a necessidade de 

revitalizar. 
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CAPÍTULO II – RESTAURAÇÃO CRÍTICA 
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2.1. Modelo indutivo – Património industrial 
 

“Me gustaba la manera nada ortodoxa de descubrir el ámbito. Un espacio 

que desentrañaba a saltos, sin orden preestablecido y con libertad plena, 

como sucede cuando haces un proyecto y avanzas sin saber hacia donde se 

dirige, hasta que un día decides detenerte y recomponer toda la experiencia 

vivida y rememorar el proceso con ese espíritu de aventura con el que 

comenzó la historia.”3 (SANTOS, 2007-2008:46) 

 

Hoje em dia a atuação no património está muito espartilhada, a política cada vez 

mais restrita e burocrática em relação ao património limitando os planos de ação dos 

arquitetos, que executam trabalhos mais apoiados na conservação, reposição e limpeza 

dos edifícios. Como Juan Domingos Santos afirma, este tipo de limitação imposta ao 

arquiteto, leva o mesmo a um drama onde a restauração mais parece uma instalação 

artística, produz-se assim uma arquitetura limitada onde se valorizam certos pontos do 

edifício, mas com propostas pouco intrusivas e pouco interventivas quando o mais 

importante é fazer arquitetura com consciência, mas sem qualquer tipo de receio. 

 

“Pienso que la arquitectura no se reduce al dibujo ni a la función. En un 

proyecto hay encuentros fortuitos, coincidencias, hallazgos, y también 

relaciones que se entretejen las unas con las otras, y que acaban por 

convertirse en el destino del trabajo. Un destino por otra parte frágil y 

vulnerable que sitúa con frecuencia la arquitectura en la cuerda floja. Lo 

que llamamos proyecto no es más que una acción basada en observar, 

prestar atención a cuanto sucede y poner en contacto elementos 

insospechados, ampliando la idea que tenemos de un objeto y del espacio 

que lo contiene.”4 (SANTOS, 2012:2)  

 
3 (Tradução do autor) “Gostava da maneira pouco ortodoxa de descobrir o campo. Um espaço que se 
desenrolou a trancos e barrancos, sem uma ordem pré-estabelecida e com uma total liberdade, como 
acontece quando fazes um projeto e avanças sem saber para onde se dirige, até que um dia decides parar 
e recompor toda a experiência vivida e relembrar o processo com aquele espírito de aventura com que 
começou a história.” 
4 (Tradução do autor) “Acho que a arquitetura não se reduz a desenho ou à função. Num projeto há 
encontros fortuitos, coincidências, descobertas e também relações que se entrelaçam e que ditam o 
destino da obra. Um destino frágil e vulnerável que frequentemente coloca a arquitetura em uma corda 
bamba. O que chamamos de projeto nada mais é do que uma ação baseada na observação, prestando 
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Figura 11 - Mapas de conhecimento, a metodologia de trabalho em que assenta o modelo indutivo de Juan Domingo 
Santos por Juan Domingo Santos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12 - Colagem outro dos métodos para perceber as possibilidades do espaço por Juan Domingo Santos. 

 
atenção ao que acontece e colocando em contato elementos insuspeitos, ampliando assim a ideia que 
temos de um objeto e do espaço que o contém. “ 
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O contexto socioeconómico atual, o pouco interesse e a não classificação 

patrimonial das estruturas de produção, abrem um caminho para colocar em prática do 

modelo indutivo.  As experiências que foi recolhendo ao longo do seu percurso 

permitiram dotar este arquiteto de um conhecimento prático, mais que o valor da atividade 

a ideia será de atrair as pessoas para patrimónios desconhecidos e esquecidos da cidade e 

devolver os mesmos à vida. 

“Se trata de una técnica libre de reconocimiento de un lugar y sus 

posibilidades que nos permite construir mapas de elementos que 

identificamos con actividades. Sin duda la arquitectura está hecha de 

historias de encuentros diversos, acontecimientos donde reconocer al ser 

humano.” 5(SANTOS, 2007-2008:46) 

O poder deste modelo reside no facto de ser fácil de colocar em prática e ser uma 

ponte até a ideia final de intervir ou não intervir. Nunca deixa o espaço morrer, através 

das atividades que o mesmo propõe, cria uma narrativa poética de todo o processo de 

devolução do espaço à sociedade. Com isto defende-se o edifício de possíveis demolições 

especulativas, defende-se também os valores patrimoniais inerentes ao bem e criam-se 

autênticos laboratórios vivos onde há uma constante aprendizagem entre a estrutura e o 

ser humano. 

 
2.1.1. Ocupação da ruína industrial 
 
 

A ocupação é um dos princípios fundamentais para a construção do modelo 

indutivo, esta ideia de ocupar espaços prevê encontros inusitados onde há todo um apelo 

aos sentidos como fonte de conhecimento para executar a atividade projectual, apesar 

disso devemos relembrar que os edifícios e espaços que este arquiteto ocupa não estão 

num estado avançado de degradação, usemos como exemplo a fábrica de açúcar, apesar 

do abandono relativamente prolongado, aquando da ocupação, o seu nível de 

habitabilidade era bastante razoável o que permitiu com pequenos acertos “construir” 

umespaço que respondesse à necessidade do arquiteto para aí alojar o seu escritório. A 

ocupação é quase como que um chamamento que um determinado espaço faz, não se 

impondo nenhum tipo de vontade, promovendo uma relação natural entre o objeto e o  

 
5 (Tradução do autor) “É uma técnica livre de reconhecimento de um lugar e das suas possibilidades que 
nos permitem construir mapas de elementos que identificamos com as atividades. Sem dúvida, a 
arquitetura é feita de histórias, de encontros diversos, eventos onde o ser humano pode ser reconhecido 
“ 
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Figura 13 - Ocupação do espaço através de atividades para perceber as possibilidades do mesmo por Juan Domingo 
Santos 
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arquiteto. Essa relação vai-se consolidando e damos por nós a perceber todas as virtudes 

e defeitos daquele espaço, quase que podemos fazer um paralelismo com as relações 

humanas onde o conhecimento do nosso igual vai aumentado com o tempo. Esta ideia de 

ocupar um determinado espaço permite perceber melhor as necessidades da 

ruína/edifício, o que é necessário e o que será menos necessário, trava o ímpeto do 

arquiteto agir por agir, construir por construir, respondendo assim a problemáticas 

específicas do edificado. 

A ocupação rejeita por completo a ideia da análise científica do edifício, aquela 

base de análise apoiada em levantamentos, patologias entre outros elementos que são 

usados para indicar o melhor modo de atuar em bens patrimoniais. Para substituir estas 

análises muito metódicas e quase matemáticas o arquiteto sugere a experiência, que 

apesar de levar um certo tempo produz informação com um valor superlativo, o único 

ponto negativo desta visão será o tempo, a experiência leva tempo, mas os frutos desse 

método são muito melhores. A ocupação mitiga a necessidade de mudar, é o arquiteto e 

quem ocupa os espaços que coloca o limite de habitabilidade, este modelo mutável e 

flexível fixa-se na zona cinzenta de outros modelos, não dita as premissas de atuação em 

função do ego de quem desenhou o modelo. Sem dúvida que a ideia de ocupar o espaço 

traz bastantes benefícios para a posterior atuação do arquiteto, mas a ocupação de um 

edifício devoluto ou de uma ruína será bastante diferente. No âmbito deste trabalho 

deveremos oferecer a perspetiva de ocupar uma ruína, a ocupação de um edifício devoluto 

é relativamente mais fácil, neste estado de degradação o programa a alocar é mais flexível 

poderemos optar por programas fixos ou itinerantes, visto que, esse tipo de edifícios como 

a fábrica de açúcar possuem níveis básicos de infraestruturas e não estão sujeitos às 

intempérias, já no caso das ruínas é muito difícil colocar um programa fixo com um nível 

de intrusão mínimo. À partida a ruína está com os seus limites físicos muito debilitados e 

em alguns casos já não existem, por norma, apresentando ausências a nível da cobertura 

e de infraestruturas básicas. Logo à partida a atuação está muito espartilhada e sem dúvida 

que os programas menos exigentes e itinerantes, como exposições, cinema ao ar livre e 

espaços para a contemplação da paisagem, entre outros, são os mais adequados. Apesar 

disto que foi dito as bases do modelo indutivo são muito flexíveis e a sagacidade do 

arquiteto irá contar muito para a resolução do problema que for apresentado. 
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Figura 14 -  Collage com estudo da paisagem, história e ruínas da cidade de Granada por Juan Domingo Santos, 
Carmen Moreno Álvarez, Carlos Pita Abad, Carlos Quintans Eirás y Elena Rocchi.  

 

 

 

 
Figura 15 - Itenerário de conhecimento da planície de Granada por estudantes da escola de arquitetura de Granada. 
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2.1.2.  Mapas de conhecimento 
 
 

O modelo indutivo para lá da ocupação usa os mapas de conhecimento para 

conhecer o espaço e determinar o que mesmo poderá oferecer. Estes mapas exploraram 

um tema que a priori não teria grande interesse ou relevância na questão de projeto, a 

cartografia, uma ferramenta essencial na parte técnica do trabalho do arquiteto, mas que 

nunca era usada como ferramenta para indicar o caminho da narrativa, programa e forma 

do edifício.  

O território que nos rodeia é fruto de toda uma rede de acasos que conta uma 

história, história essa que não pode ser esquecida na hora de projetar, os mapas 

construídos por Juan Domingo Santos procuram obter sinais para dar resposta a uma 

determinada problemática, promovendo sempre a sensibilidade e aproveitando as 

experiências que o território foi sofrendo. A questão da paisagem é muito importante para 

a construção destes mapas, a paisagem é vista como um todo do qual fazem parte certos 

elementos, uma tela em branco chamada natureza que foi sendo moldada pela necessidade 

do ser humano e que cria um espírito único em cada lugar que visitamos. 

Usar os mapas de conhecimento como método de projeto permite chegar a um 

conhecimento mais profundo do que aquele proporcionado pela cartografia convencional.  

A partir desta técnica podemos observar o território, a paisagem e a arquitetura, ao mesmo 

tempo que entendemos como é que o ser humano se relaciona com o seu meio. O 

documento que obtemos deste trabalho não é o fim, todo o processo na sua construção é 

muito mais valioso, são as etapas de construção que nos oferecem o conhecimento. A 

construção deste registo é muito pessoal, é a interpretação que cada arquiteto faz do 

espaço que o rodeia e as interações entre este e os indivíduos desse determinado local. 

 

2.1.2.1. Tipos de mapas   
 

Juan Domingo Santos durante o seu percurso de trabalho vai variando e 

usando diversas formas de mapear o território, ruínas e edifícios. Podemos referir 

três métodos usados por este arquiteto, são eles: o mapping, o overlay-mapping e a 

collage. Depois de referirmos estes três métodos de trabalho é necessário clarificar 

cada um deles. 

Mapping passa por criar um mapa de forma a gerar informação de um 

determinado sítio, que de outra forma passaria despercebida, uma autêntica 
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reinterpretação do mapa convencional como fonte de conhecimento a fim de revelar 

novas perspetivas e perceções mais profundas de um sítio. 

A cartografia comum não permite ver as dinâmicas e fenômenos da cidade, esta 

cartografia mais livre e criativa permite perceber informação abstrata que não seja 

palpável ou parametrizada através de números, podemos dar como exemplo as relações 

humanas e a vivência de determinado sítio que nestes mapas pode ser interpretada e num 

mapa comum não poderia. 

Esta técnica é extremamente estimulante, aliar o documento mais técnico como a 

carta topográfica aos apontamentos mais abstratos e artísticos oferece uma nova forma de 

ver o território e assim oferecer soluções criativas e diferenciadas. 

Overlay-Mapping esta técnica procura estudar um determinado sítio ou zona, a 

sua história, as tipologias, usos e outros pontos que são importantes para perceber a 

potencialidade dessa determinada área. A sobreposição de mapas permite estratificar a 

informação e relacionar diferentes idiossincrasias do território. 

Collage a colagem tem como fim a mesma ideia do mapping e do overlay-

mapping, aqui acrescentamos ainda mais liberdade a quem pretende construir um mapa 

de conhecimento. Neste tipo de mapas podemos conjugar a cartografia convencional com 

registos fotográficos, desenhos ou outros elementos pertinentes para o reconhecimento 

do território. 

 

2.1.2.2. Método 
 

Para conseguirmos construir o mapa de conhecimento deveremos percorrer o 

espaço para assim referenciar elementos e sentir os sinais de que esse determinado 

sítio nos fornece. Para além disso, podem ser definidas temáticas para a construção 

do mapa, tais como: a morfologia do território, o tipo de edificado, a história, as 

ruínas e achados dessa determinada área, entre outros, basicamente tudo serve para 

elucidar e ajudar a resolver o problema de um determinado espaço ou território. 

A informação poderá ser recolhida das mais diversas formas, através de 

suporte fotográfico, vídeo, esquiço, entre outros elementos e técnicas à disposição do 

observador, para assim se obter uma nova visão e perspetiva da paisagem ao mesmo 

tempo que construímos uma narrativa com os achados desse exercício de 

reconhecimento.  
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“Los dibujos producidos[...] se superponen a los de la cartografía histórica 

existente, lo que proporciona una lectura diacrónica de este territorio en 

tiempos distintos. Las líneas trazadas se convierten en referencias que 

otorgan un sentido al lugar y aportan información sobre cosas aparentes y 

otras no aparentes, pero que subyacen en la propia condición del territorio, 

convirtiendo la superficie del terreno en un gran mapa “arqueológico” que 

ofrece claves para interpretar su naturaleza. Esta línea de discusión 

complementaria resulta de interés por cuanto la finalidad de la 

investigación no reside solo en inventariar los hallazgos encontrados en 

general, como establecer un orden de relación entre ellos y otros elementos 

del territorio.”6 (ÁLVAREZ 2017:4) 

 
O resultado deste trabalho é a mistura de uma base rigorosa com a criatividade e 

imaginação de quem o contrói. Um esquiço entre o tangível e a idealização, um espelho 

de como cada um de nós vé o espaço que nos rodeia. 

 

2.1.2.3. Método e a sua aplicação prática  
 

“A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, las estructuras sobre 

las que se asentaba la sociedad granadina experimentaron una gran 

transformación. Una sociedad conservadora, poco propensa a las aventuras 

de tipo comercial o industrial, se embarcaba en una actividad que produjo 

cambios de tipo económico, productivo y social a una velocidad insólita.”7 

(ASENCIO 2019:349) 

 
6 (Tradução do autor) “ Os desenhos produzidos sobrepõem-se a cartografia histórica existente, o que irá 
proporcionar uma leitura diacrónica do território em tempos distintos. As linhas traçadas convertem-se 
em referências que concedem um sentido ao lugar e aportam informação sobre coisas aparentes e outras 
não aparentes, que estão subordinadas à própria condição do território, convertendo a superfície do 
território num grande mapa “arqueológico“ que oferece chaves para inperpretar a sua natureza. Essa 
linha completentar de discussão interessa na medida em que o objetivo da pesquisa não reside no ato de 
inventariar os achados encontrados, mas sim em estabelecer uma ordem de relação entre eles e outros 
elementos do território.” ASENCIO,  
7 (Tradução do autor) “ No final do século XIX e  início do século XX, as estruturas em que assentava a 
sociedade granadina sofreram uma grande transformação. Uma sociedade conservadora, pouco 
propensa a aventuras comerciais ou industriais, embarcou numa atividade que produziu mudanças 
econômicas, produtivas e sociais a uma velocidade incomum.” 
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Esta antiga unidade fabril fica localizada na cidade de Granada, data do início do 

séc. XX, é marcada pela sua imponência e marca a paisagem da cidade que não lhe é 

indiferente. 

A fábrica de San Isidro da espelha a importância da indústria para a cidade de 

Granada e contribuiu para o desenvolvimento da mesma por muito tempo. Esta fábrica 

está localizada dentro um complexo com 10 hectares onde também está inserida outra 

fábrica. 

O complexo foi crescendo desde o século XIX até a primeira metade do século 

XX a partir dai deu-se o declínio da mesma até ao seu encerramento nos anos oitenta, 

durante o processo de crescimento a fábrica esteve sempre na vanguarda da tecnologia 

tanto a nível dos processos de fabrico como a nível das tecnologias empregues na 

construção do espaço. Esta unidade foi a primeira a abrigar à construção de um edifício 

em betão na cidade de Granada. 

 

“La industria azucarera a partir del cultivo de la remolacha ha sido una de 

las mayores transformaciones experimentadas en la Vega de Granada. Su 

influjo sobre el territorio,desde finales del XIX, comenzó a declinar a 

mediados del siglo XX, constatándose elcese de la producción a inicios de 

la década de 1980, momento en el que cerraron lasúltimas fábricas. 

Aunque el cultivo de la remolacha ha desaparecido completamenteen la 

Vega, en la actualidad persisten elementos que permiten identificar y 

reconocerlos procesos productivos y fabriles relacionados con dicha 

industria”8 (ASENCIO 2019:347) 

 

Como já referimos esta fábrica possuía uma grande ligação com a cidade, os 

métodos construtivos conseguidos na fábrica eram influencia para o resto da cidade que 

replicava esses mesmos sistemas construtivos em novas construções. 

 

 

 
8 (Tradução do autor) “ A indústria açucareira a partir do cultivo da beterraba foi uma das grandes 
transformações vividas na planície de Granada. A sua influência no território, a partir do final do século 
XIX, começou a diminuir em meados do século XX, com a cessação da produção no início da década de 
1980, altura em que encerraram as últimas fábricas. Embora a cultura da beterraba tenha desaparecido 
por completo na planície, ainda existem elementos que permitem identificar e reconhecer os processos 
produtivos e de manufatura relacionados com esta indústria. 
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Como é natural neste tipo de unidades o crescimento está intimamente relacionado 

com as necessidades de produção da fábrica, essa ausência de planificação cria uma 

diferença nos métodos construtivos e na imagem dos sucessivos aumentos. O resultado 

deste crescimento pouco pensado é um complexo bastante rico do ponto de vista 

construtivo onde se encontram várias linguagens que vão marcar os diversos períodos 

temporais que a fábrica atravessou. Neste momento este importante marco da indústria 

de Granada encontra-se abandonada, apenas o atelier de Juan Domingos Santos que se 

situa na torre dá vida e uso ao conjunto industrial. 
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Figura 16 - Interior da fábrica nos seus primórdios. Autor desconhecido, Sd 

Figura 17 - Foto onde se observa o conjunto em segundo plano. Autor desconhecido, Sd 

 
 
 



 69 

2.1.2.4. Encontros, ocupação e projeto 
 

Enquanto estudante Juan Domingo Santos deslocava-se todos os dias de Granada 

até Sevilha, durante essas viagens de comboio encontrava por breves segundos uma torre 

contígua à linha de comboio, essa torre foi-lhe despertando o interesse para descobrir toda 

a história daquele espaço. 

Após o término da sua licenciatura resolve ir à busca do desconhecido fazendo 

várias incursões aquele conjunto abandonado, decide desde cedo que irá descobrir o 

espaço sem nenhum tipo de pesquisa, vai seguir apenas o seu instinto e os sinais que o 

espaço lhe fornece para assim o ir conhecendo, uma experiência singular que mais tarde 

irá ser um ponto importante dentro do modelo indutivo que propõe. 

  
“Creo que todos mis trabajos están influidos por experiencias. Pienso que 
la arquitectura no se inventa, se descubre a través de nuestras experiencias, 
sueños y deseos, y de algún modo tiene que ver con la forma de ver el 
mundo y la manera de relacionarnos con él. Entiendo la arquitectura como 
un proceso continuo que aúna experiencia, emoción y uso.”9 (SANTOS 
sd:1) 

 
Entrando dentro do recinto deparou-se um espaço bastante degradado, com 

estruturas que desconhece, deixadas ao abandono como autênticas esculturas surrealistas 

que convivem com uma linha de comboio, espaços agrícolas e cidade. É impossível ficar 

indiferente à escala e imagem do conjunto, a vida quotidiana continua a um ritmo 

frenético, mas aquele espaço ficou congelado no tempo isso cria um mistério que cativa. 

Essas várias visitas que fez ao espaço não preencheram o arquiteto que decidiu 

conviver com o mesmo diariamente, então no ano de 1986 decide instalar no ex-libris do 

conjunto o seu atelier de arquitetura, esse espaço singular do conjunto era a torre 

Alcoholera, que anteriormente teria como uso a destilação. 

 
“(...) la torre alcoholera de una antigua fábrica de azúcar del siglo XIX 

situada en la vega de Granada. Desde entonces se convirtió en mi estudio 

de trabajo y espacio para actividades culturales con los amigos. Con el 

tiempo he comprobado que la torre es un espacio mágico que almacena 

 
9 (Tradução do autor) “Creio que todos os meus trabalhos são influenciados por experiências. Penso que 
a arquitetura não se inventa, descobre-se através das nossas experiências, sonhos, desejos e de algum 
modo tem haver com a forma de ver o mundo e a maneira como nos relacionamos com ele.  Entendo a 
arquitetura como um processo contínuo que reúne experiências, emoções e usos “ 
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Figura 18 - Exterior fábrica há alguns anos atrás, por Agustín Martínez, 2008. 

Figura 19 - Interior de uma das naves da fábrica na atualidade, por Fernando Alda, Sd. 
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todas mis ideas y en ella se pueden encontrar dimensiones, proporciones y 

espacios de mis trabajos que descubro cada vez que hago un proyecto.”10 

(SANTOS sd:2) 

 
Após a instalação do seu gabinete na torre surgiu um ímpeto natural de modificar 

o lugar visto que o mesmo se encontrava algo degradado e não garantia condições de 

conforto aceitáveis para a prática da arquitetura. Fazendo uma reflexão e já tendo algum 

conhecimento do espaço decide não ser extremamente interventivo e retirar as marcas do 

tempo que são importantes e fazem parte da história do conjunto, adaptou-se as 

circunstâncias, intervindo apenas o necessário para salvaguardar a sobrevivência a longo 

prazo. 

Todo este processo de garantir uma maior sobrevivência do espaço era 

extremamente complexo e moroso, foi executando este trabalho aos poucos com ajuda e 

por vezes sozinho. A patina do tempo está tão marcada no edifício que este processo de 

suturar as patologias do edifício continua até aos dias de hoje e provavelmente irá 

continuar no futuro. 

 
“Entré en esta torre recién terminada la carrera de arquitecto y he 

convertido aquel lugar en algo más que mi estudio de trabajo. Es mi 

pasado, mi memoria, mi piel. He mantenido aquel sitio frente a la ruina 

que otros habrían querido ver. La he conservado, la he protegido, la he 

cuidado más de lo que me he cuidad a mí mismo.”11 (SANTOS sd:2) 

 
Neste processo lento de resgatar o espaço para um novo uso, o arquiteto Juan 

Domingo Santos opta por resolver os problemas mais urgentes que o espaço apresentava, 

resolveu arranjar algumas partes estruturais, os vãos, os pisos da torre e por fim devolver 

a vida a esta torre com o retorno da instalação elétrica.  

 
10 (Tradução de autor) “(...) a torre de alcoólica de uma antiga fábrica de açúcar do século XIX situada fértil 
planície de Granada. Desde então converteu-se no meu estúdio de trabalho e espaço para atividades 
culturais com os amigos. Com o tempo comprovei que a torre é um espaço mágico que guarda todas as 
minhas ideias e nela podem-se encontrar dimensões, proporções e espaços dos meus trabalhos que 
descubro cada vez que faço um projeto “  
11 (Tradução de autor) “Entrei nesta torre logo após terminar a minha formação como arquiteto e 
transformei aquele lugar em algo mais do que o meu estúdio de trabalho. É o meu passado, a minha 
memória, a minha pele. Eu mantive aquele lugar em face da ruína que outros gostariam de ver. Eu o 
preservei, eu o protegi, cuidei dele mais do que cuidei de mim mesmo.”  
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Figura 20 - Torre que alberga o atelier de Juan Domingo Santos, por Amparo Garrido, Sd. 

Figura 21 - Interior da torre com o ambiente típico de um gabinete de arquitetura, por Carolina Queirós, 2017. 
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O trabalho conseguido por este arquiteto demonstra uma sensibilidade notável e a 

reciclagem que faz do espaço é um exemplo de como devemos atuar perante o património. 

Juan Domingo Santos tenta ao máximo não introduzir novos elementos dentro do espaço, 

prefere aproveitar tudo o que vai encontrando dentro daquela fábrica, utilizando os 

materiais e elementos encontrados na fábrica irá, na sua ótica, preservar os valores que 

aquela unidade possuí. 

O trabalho deste atelier é bastante particular, como já dissemos o espaço que 

abriga o atelier obriga a cuidados perlongados, faz parte da atividade daquela equipa fazer 

a manutenção do espaço quase como uma atividade extracurricular ao mesmo tempo que 

se resolvem os projetos encomendados pelos clientes. Na atualidade, por opção, só a torre 

é que está ocupada e é alvo dessa manutenção contínua, os restantes espaços da fábrica 

continuam largados à sua sorte e a morrer de forma lenta, Juan Domingo Santos admite 

que está opção de deixar os restantes espaços desocupados mantém a aura mística que o 

cativou a entrar e ocupar o espaço. 

Após se chegar ao portão principal da fábrica deparamo-nos com um recinto em 

avançado estado de degradação, durante a pequena viagem até à torre ocupada a 

experiência é bastante enriquecedora, encontramos volumes construídos em diferentes 

períodos, muitos com arte urbana a preencher as paredes. O único limite entre o que está 

ocupado e o que está desocupado será uma porta branca, que marca o começo do espaço 

de atelier ocupado por Juan Domingo Santos. 

O espaço de atelier é bastante generoso e ocupa três andares da antiga torre de 

destilação, um lugar que está a ser rentabilizado ao máximo não colocando limites para 

as criações arquitetónicas. O espaço é marcado por um pé direito triplo e os vãos bastante 

grandes que oferecem uma amplitude e luz ao espaço. 

A própria torre está muito ligada aos projetos desenvolvidos pelo gabinete, é usada 

como uma referência para os projetos, o que demonstra a ligação emocional de Juan 

Domingo Santos ao espaço. Devido às dimensões e amplitude do espaço de trabalho este 

é usado para a construção de maquetes à escala real.  
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Crítica 

 

A ideia de invadir e viver este espaço é bastante singular, colocar esta unidade 

fabril como peça central no trabalho e na vida do arquiteto é uma experiência única.  

O atelier que instalou na fábrica constitui o único espaço pontualmente alterado 

pelo arquiteto e os seus colaboradores, todo aquele ambiente alude a um passado e história 

que convive diariamente com quem ocupa a torre, essa convivência diária é tão forte que 

condicionou, de forma positiva, todo o portfólio de trabalhos deste atelier. A torre 

instalada no museu da água e a casa para um mago iram claramente procurar referências 

na torre onde está instalado o atelier. 

Para Juan Domingo Santos o encontro com esta fábrica foi fundamental para o 

que a partir daí se desenrolou, toda a investigação e experiência que foi tendo até aos dias 

de hoje mudou a sua perspetiva em relação ao património. As referências que procura não 

se ficam pela torre que alberga o atelier, a ideia de ocupação, os fragmentos que vai 

encontrando, a envolvente da fábrica entre outros espaços e arquiteturas da sua cidade 

constituem temas e impulsos para a resolução dos seus projetos. Retiramos da arquitetura 

de Juan Domingo Santos a ideia de multidisciplinaridade e não a típica cultura ortodoxa 

de conceber um espaço para dar resposta a um uso, para este arquiteto o itenerário, os 

sinais e impulsos que o local oferece, é muito mais forte que a simples resposta a um 

programa. 

A ideia de procurar os espaços através dos seus sentidos sem nenhum tipo de 

pesquisa que resulte num spoiler é bastante original e diferencia a experiência, existe uma 

constante surpresa. Para o reconhecimento do espaço decidiu criar uma série de eventos 

e excursões pelos diversos espaços da fábrica. Foram organizados os mais diversos 

eventos, como cinema, exposições e conferências, que ajudaram o arquiteto a perceber e 

reconhecer o espaço da fábrica. O modelo que construiu nesta fábrica foi replicado com 

sucesso noutros casos, como na Antígua Fábrica de Artillería em Sevilha. 

É louvável o percurso que este arquiteto fez desde o encontro até a atualidade, na 

fábrica alocou o seu gabinete, desenvolveu mapas de conhecimento, procurou sinais para 

a resolução dos seus projetos, criou eventos, desenvolveu projetos com os seus alunos e 

outros projetos que relacionaram a fábrica com a envolvente e a própria cidade.  

Por fim poderemos afirmar que a fábrica de San Isidro é peça central na vida de 

Juan Domingo Santos e um exemplo de um modelo inovador para a visão que temos da 

arquitetura e do património que nos rodeia. 
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Figura 22 - Mapa de conhecimento da fábrica, por Juan Domingo Santos, Sd. 

 

Figura 23 - Parede do atelier com vários 
apontamentos de projetos, por Carolina Queirós, 
2017. 

Figura 24 - Pé direito triplo dentro da torre, local 
onde se testam maquetes, por Carolina Queirós, 
2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25 - Sótão da torre, por Carolina Queirós, 
2017.
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2.2. Casos de referência – Estudo do Museu da Água - Juan Domingos 
Santos  
 

Esta obra fica localizada no município de Lanjarón na zona sul da Serra Nevada a 

meio caminho entre as cidades de Granada e Almería em Espanha. Este município de 

Espanha é caracterizado pela sua paisagem idílica, o seu castelo em ruínas, o artesanato, 

o mel, a sua água que surge das montanhas, que numa primeira fase foi usada para 

consumo e numa segunda fase para fins medicinais, e por fim um dos spas mais reputados 

e conhecidos de Espanha. 

 
O Museu da água 

 
A princípio procurou-se um local para colocação deste equipamento, sendo a água 

a premissa fundamental neste projeto, a decisão recaiu por colocar o museu junto a 

entrada do Parque Regional da Serra Nevada próximo ao curso de água batizado com o 

nome de rio Lanjarón e junto também de um vale de irrigação que serpenteia vários 

edifícios antigos que numa fase anterior pertenciam a um matadouro. Outras duas razões 

fundamentais que levaram a implantação deste equipamento neste lugar serão: para de 

alguma maneira precaver a especulação imobiliária que tende a aumentar nesta zona 

devido ao turismo, o segundo fator será a proteção ambiental deste local. Estas duas ideias 

saem reforçadas quando o arquiteto tenta abarcar, através de um percurso, edifícios que 

existiam no local, edifícios esses com valores distintos. Encontramos neste local 

exemplares de arquitetura vernacular e outro tipo de edifícios ligados a atividade hídrica, 

dos quais se destacam um moinho de água e um antigo lavadouro.  

Como em todos os projetos de arquitetura o fator económico é uma questão 

central, neste caso o orçamento era bastante parco, o que levou a acionar o engenho e 

criatividade da equipa de projeto, a decisão recaiu por reutilizar e reciclar materiais 

daquela área. Com esta decisão articula-se de forma genial a componente económica, com 

a parte ecológica, não abdicando da qualidade geral do projeto.  
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Figura 26 - Praceta do museu da água onde se destaca a estrutura em madeira, por Fernando Alda & ESTUDIO. 

Figura 27 - Detalhe dos vãos encerrados do museu, 
por Fernando Alda & ESTUDIO JDS, 2009 

 

Figura 28 - Sala expositiva no interior do museu, por 
Fernando Alda & ESTUDIO JDS, 2009. 

Figura 29 - Interior da estrutura de madeira onde se 
verifica os jogos de luz com o espelho de água, por 
Fernando Alda & ESTUDIO JDS, 2009 

 

 
Figura 30 - Sala interativa no interior do museu, por 
Fernando Alda & ESTUDIO JDS, 2009. 
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Os volumes que diziam respeito ao matadouro foram modificados do ponto de 

vista tipológico de modo a satisfazerem as necessidades dos espaços que dizem respeito 

a um museu. A água é protagonista, acompanhando-nos ao longo da visita, prova disso 

são os espelhos de água que nos aparecem tanto dentro como fora do museu.  

 

“La sombra y el olor a azahar de los naranjos, el sonido del agua al caer 

sobre los troncos del estanque y los reflejos del agua con la plaza inundada, 

crean una atmósfera refrescante antes de acceder al museo.”12 (Poveda 

153:2010) 

 

Todo este conjunto ganha uma dimensão qualitativa por incrementar um valor 

imaterial através do apelo aos sentidos, este estímulo é materializado com a colocação de 

laranjeiras na nova praça exterior, uma mistura no pavimento que será feito com betão e 

troncos de eucalipto cortados, sendo que este espaço pode ser temporariamente inundado, 

dando ao conjunto uma vida própria. Todo este jogo promovido pela luz, a sombra, o 

espelho que a água nos fornece, o som dela a caminhar pelo espaço e o cheiro das 

laranjeiras, criam um ambiente singular.  

Os volumes nas superfícies exteriores apresentam um monocromatismo, uma 

escala relativamente semelhante e um aspeto encerrado, algo normal para a função do 

equipamento. Tendo em conta estes aspetos o arquiteto coloca um volume, que se destaca 

pela sua cércea e materialidade, materialidade essa que será a madeira.  

 

“Este pabellón alberga un espacio representativo dedicado al agua y se 

convierte en un hito de referencia en el paisaje. La construcción evoca la 

cubrición del Manantial de la Capuchina, una construcción del siglo XVIII 

realizada en madera que albergaba en su interior el primer nacimiento de 

agua en Lanjarón.”13 (Poveda 153:2010) 

 

 
12 (Tradução do autor) “A sombra e o odor a flor de laranjeira, o som da água a cair sobre os troncos no 
lago e os reflexos da água com a praça inundada, criam uma atmosfera refrescante antes de aceder ao 
museu “ 
13 (Tradução do autor) “Este pavilhão alberga um espaço representativo dedicado à água que se converteu 
num ex-líbris daquela paisagem. A construção evoca a cobertura sobre a nascente de água da Capuchinha, 
uma construção do século XVIII realizada em madeira que albergava no seu interior a primeira nascente 
de água de Lanjáron “ 
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Este grande volume marca a entrada e dignifica a função do equipamento, ao 

mesmo tempo alberga mais uma interpretação do elemento natural que é a água. Este 

grande marco no conjunto não será apenas fruto do ego do arquiteto que “defende” a sua 

atitude buscando uma referência local. A primeira nascente de Lanjarón era abrigada por 

uma estrutura em madeira com uma cobertura de quatro águas em telha, esta construção 

aparentemente simples será a principal referência para o arquiteto executar o grande 

volume. Ainda sobre esta estrutura, no seu interior encontramos uma fina camada de água 

que recobre de novo os troncos de madeira, efeito igual ao da praça, sendo que este efeito 

sai dos limites do volume, criando vários jogos de luz e sombra, para dramatizar ainda 

mais, o volume não toca no chão, dando a ideia de que está a levitar, oferecendo assim 

um efeito cénico singular. 

 

“El nuevo pabellón está concebido como un espacio para los sentidos, 

suspendido en el aire y con dos aperturas que permiten al visitante acceder 

al interior y participar de los efectos de luz y penumbra. Una lámina de 

agua extendida sobre el suelo refuerza aún más estas sensaciones, similares 

a las de los baños islámicos.”14 (Poveda 153:2010) 

 

Já no interior do museu foram executadas pequenas intervenções para permitir 

adaptar o edifício ao seu uso, como já foi dito, essas intervenções passaram por demolir 

algumas paredes, deixando as que são essenciais. Também no interior existe um apelo 

aos sentidos e a verdade dos materiais, deixando o telhado e a sua estrutura à vista, o 

modus operandi será o mesmo nas paredes. As paredes interiores aparentam uma rudez e 

acabamento tosco, que nos oferece as marcas e cicatrizes do tempo, existindo aqui uma 

atitude plena de intenção por parte do arquiteto. As novas paredes que são adicionadas ao 

projeto, contrastam com a rudez das existentes, estas apresentam superfícies regulares de 

cor branca. 

 
“Los espacios expositivos se han dispuesto mediante una ocupación 

selectiva del interior de las antiguas construcciones, dejando los corrales y 

otras dependencias inutilizada hasta futuras necesidades. Con el fin de 

 
14 (Tradução do autor) “O novo pavilhão está concebido como um espaço para os sentidos, suspenso no 
ar e com duas aberturas que permitem ao visitante aceder ao interior e participar dos efeitos luz e sombra. 
Uma lámina de água extendida sobre o solo reforça ainda mais estas sensações, que são similares à dos 
banhos islámicos “ 
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contrastar los muros de piedra y ladrillo del antiguo molino, se han 

dispuesto de manera localizada paneles trasdosados en color blanco que 

enmarcan los lugares de la nueva intervención.”15 (Poveda 154:2010) 

 

Do ponto de vista programático as duas naves predominantes são reservadas ao 

audiovisual e uma terceira sala alberga uma apresentação temática de conteúdos. Numa 

destas naves é nos oferecida mais uma experiência cénica, onde um vidro é colocado 

perpendicularmente em relação ao espelho de água, dessa nave, e são nele projetadas 

imagens ou vídeos que refletem no espelho de água. 

Toda a água no projeto é proveniente do rio Lanjarón, rio esse que é alimentado 

pelos nascentes da Serra Nevada. A partir do rio foi aberto um canal que alimenta o 

moinho, o lavadouro, de lembrar que este circuito de água já existia. Para além da natural 

apropriação do canal por parte do projeto, este é levado ao limite e alimenta os espelhos 

de água do museu no seu interior e exterior, esta água nunca pára e por fim é devolvida 

ao rio. 

 
O estado de conservação, o que permaneceu, o que foi transformado  

 
Inicialmente poderemos afirmar que o estado de conservação seria razoável, o 

edifício estaria fechado e um pouco abandonado à espera de ser intervencionado, apesar 

disso conservava a sua integridade estrutural e toda a infraestrutura de um edifício dito 

normal. Como já foi dito a condicionante económica ditou muito a direção de intervenção 

que passou por fazer pequenas demolições, adaptações e reutilização do que foi 

encontrado no local.  

As ações de permanência foram destinadas às naves do antigo matadouro, onde se 

efetuaram pequenas demolições para a organização do espaço e assim se adaptar o novo 

uso a incluir no edifício. O edifício no interior apresenta um aspeto algo tosco com as 

paredes sem reboco e a estrutura da cobertura visível o que dá conta das modificações 

mínimas que foram feitas no interior deste local.  As ações de transformação apesar de 

serem algo tímidas existiram, estas estão mais presentes na zona exterior deste conjunto.  

 
15 (Tradução do autor) “Os espaços expositivos foram organizados através de uma ocupação seletiva do 
interior dos edifícios antigos, deixando os currais e outras salas inutilizadas até que hajam futuras 
necessidades. De forma a contrastar as paredes de pedra e tijolo do antigo moinho, foram dispostos 
painéis de revestimento branco de forma localizada que enquadram os locais da nova intervenção.” 
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Figura 31 - Planta, alçado e cortes do museu da água, por Juan Domingo Santos, 2008. 
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No exterior os antigos volumes apresentavam um descontrolo nos vãos e nas 

proporções volumétricas, que não permitiam uma leitura clara do conjunto, o arquiteto 

optou por fechar alguns vãos e demolir esses apêndices do conjunto para assim organizar 

o espaço e haver uma clara leitura do conjunto. Ainda na zona exterior foi acrescentada 

uma enorme estrutura de madeira, a única peça de raiz no espaço. Outros elementos que 

dizem respeito à praça de chegada ao conjunto, ou foram reutilizados ou reordenados para 

entrar em harmonia com o novo museu.  

 
Crítica 

 
Esta intervenção, como muitas intervenções no património industrial, é bastante 

singular. Numa primeira apreciação ao conjunto pré-existente não parece existir um 

grande valor patrimonial no edificado. Mais tarde verifica-se um valor patrimonial, a 

partir dos moinhos, o canal que alimentava esse moinho e o próprio contexto natural do 

edificado. Dentro do espectro temporal, este conjunto coloca-se no período pré-industrial 

(moinho) e industrial (matadouro).  

A ideia principal do arquiteto não foi fazer uma interpretação dos edifícios, no 

entanto houve um cuidado neste aspeto. A ideia central passa em tão por criar uma 

narrativa em volta da água e do apelo sensorial, foi por isso importante, cristalizar os 

valores do lugar, a natureza e o moinho. 

A intervenção terá como principais tipos de ação a reconstrução, adaptação, 

reconversão e em certos pontos a manutenção e preservação. As ações mais intrusivas de 

reconstrução, adaptação e reconversão foram executadas no interior do museu, onde 

como já dissemos, se deitaram abaixo algumas paredes e se adicionaram outras, para 

assim adaptar o matadouro ao novo uso.  Já no que diz respeito as ações menos intrusivas 

de manutenção e preservação, estão mais presentes no exterior com a preservação do 

antigo percurso da água, apesar disso pontualmente existiram pequenos detalhes no 

exterior como os espelhos de água, as laranjeiras e a estrutura de madeira que são 

adicionados ao existente. 

Esta obra consiste mais em resgatar os valores naturais do local na qual se insere. 

O conjunto pretende recuperar e potencializar os valores, isso foi conseguido. Recuperou-

se o bem patrimonial, acrescentou-se valor patrimonial a zona, ofereceu-se um novo 

equipamento à região, gerou-se um polo de emprego, economia e por fim um novo 

atrativo para uma zona já de si com algum turismo. 
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Figura 32 - Panorâmica do conjunto por do mal o menos. 

Figura 33 - Uma das fachadas da sociedade cerâmica de Coimbra por do mal o menos. 
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2.3. Casos de referência – Sociedade cerâmica antiga de Coimbra – 
Atelier Corvo/ Luísa Bebiano 

 

Este edifício fica localizado na cidade de Coimbra mais concretamente no Largo 

do Quintal Prior em plena baixa da cidade que já se encontra classificada pela Unesco. 

Esta cidade está a meio caminho entre o mar e a montanha e a meio caminho entre as duas 

cidades mais importantes de Portugal que são o Porto e Lisboa. A cidade possuí a 

universidade mais antiga do país, é muito arborizada, tem muito património na forma de 

edificado e tem uma vida cultural bastante ativa. 

 
A Sociedade cerâmica antiga de Coimbra 

 
A sociedade cerâmica é uma oficina de cerâmica do século XVIII que nunca se 

mecanizou, apesar de surgir no século XVIII esta oficina ainda pertence ao período pré-

industrial devido à tal falta de mecanização dos processos. A oficina está instalada em 

condições favoráveis para a produção de olaria e cerâmica, até ao final do milénio aquela 

zona era muitas vezes alagada por fortes intempérias que entravam pelo edifício e pelas 

zonas circundantes. Devido ao clima e a estas condicionantes muito especiais que a zona 

tinha ali se reuniam condições para trabalhar a peça fundamental para o nascimento da 

cerâmica, o barro. Este edifício enquadra-se naquelas oficinas mencionadas no primeiro 

capítulo que existiam em grande número, naquele caso na cidade do Porto, como já foi 

dito essas oficinas foram aprimorando os processos e aumentando ligeiramente a 

mecanização dos processos, neste caso isso não se verificou.  

Este edifício foi o único que sobrou, na cidade de Coimbra, daquele período onde 

se trabalhava a cerâmica de forma artesanal. Devido ao valioso património que ali se 

encontrava tomou-se a iniciativa de reabilitar e preservar o edifício de modo a adaptar o 

mesmo às necessidades da atualidade, evitou-se a mimetização do espaço, o projeto 

conseguiu aliar o uso original de oficina, que continua a trabalhar, ao mesmo tempo que 

conseguiu adaptar este para acolher um espaço onde possa apresentar o seu rico espólio. 

O edifício possuí dois pisos por onde estão distribuídas as várias etapas de 

produção da cerâmica, no R/C está instalada a olaria, e todos os espaços necessários para 

o funcionamento da mesma, ainda neste piso também se encontra a cafetaria. Passando 

para o primeiro piso encontramos três espaços, zona para armazenamento e exposição, 

uma sala para a vidragem e por fim uma sala de pintura. Relativamente às questões de 

forma a equipa de projeto optou por não criar grandes assimetrias, criando um espaço 
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Figura 34 - Sala de pintura e vidragem localizada no 
primeiro piso por Inês d’Orey. 

 

 

 

 

Figura 35 - Outra perspetiva da sala de pintura e 
vidragem localizada no primeiro piso por Inês d’Orey. 

 

 

Figura 36 - Zona da olaria localizada no rés-do-chão 
do edifício por Inês d’Orey. 

 

 

 Figura 37 - Olaria por Inês d’Orey. 

 

 

 

 

 

Figura 38 - Casa da Mufla e olaria por Inês d’Orey. 

 

 

Figura 39 - Cafetaria por Inês d’Orey. 
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fluído que liga o passado ao presente, através da adoção da volumetria original, uma 

materialidade sóbria, a utilização de elementos estruturais iguais aos originais e quando 

necessário inserindo de forma cirúrgica novos elementos ou recolocando o que foi achado 

no espaço.  

 

“A abordagem de carácter conservativo e de restauro assentou numa lógica 

da intervenção mínima, não intrusiva, permitindo a interpretação 

construtiva e funcional do conjunto, deixando ler as marcas da laboração. 

As soluções arquitetónicas sublinham a continuidade entre tempos, mas 

sem ruturas. “(CORVO sd:sp ) 

 

Como já foi dito adotou-se uma continuidade, a equipa de projeto não procurou a 

rotura. Usaram-se os métodos e materiais da época do edifício, as paredes exteriores são 

totalmente estruturais, o soalho e algumas paredes são em pinho, outros materiais/técnicas 

como o azulejo, a tijoleira, o reboco tradicional e a caiação foram usados, a partir daqui 

percebemos a preferência pelo método tradicional que cria a tal linha de continuidade. 

Ainda de referir que mantendo a volumetria original, foi recolocada uma cobertura nova 

em telha, refez-se a caiação das paredes exteriores, foram colocadas novas caixilharias e 

lettering de identificação que resultou bem no conjunto.  

  

“As paredes em alvenaria de pedra foram alvo de consolidação estrutural. 

Foram usadas as chamadas “argamassas tradicionais”, à base de cal aérea 

e executado à talocha manual, para as paredes exteriores” (CORVO sd:sp ) 

 

Este edifício não apresenta uma implantação comum, o que é relativamente aceitável e 

normal perante um traçado de cidade medieval, esta unidade apresenta duas frentes e uma 

orientação bastante favorável a nascente e a poente, o que possibilita arejar o edifício de 

forma natural sem recorrer a ventilação forçada, para além disso as paredes bastantes 

grossas, com boa inércia térmica, as antigas aberturas para os fornos, e os próprios fornos  

permitem adequar o nível de conforto do espaço de forma natural. Aqui está mais uma 

lição valiosa de que as construções mais arcaicas podem fornecer lições construtivas para 

o presente, estes edifícios não são património apenas pela sua antiguidade, as suas lições, 

vivências, formas e usos são elementos fundamentais a serem preservados. 
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Figura 40 - Plantas e cortes por Atelier Corvo + Luísa Bebiano. 
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O estado de conservação, o que permaneceu, o que foi transformado  

 

O edifício que alberga a Sociedade Cerâmica Antiga de Coimbra antes da 

intervenção estava em laboração, e depois dela continua a trabalhar sendo um dos poucos 

exemplares deste tipo de unidades. Apesar disso antes da intervenção as instalações 

encontravam-se num estado de conservação algo precário, os rebocos não existiam em 

algumas zonas, a estrutura era visível em alguns trechos dos edifícios, infiltrações e 

humidade generalizada, os vãos estavam muito deteriorados e a cobertura encontrava-se 

num razoável estado de conservação estas são algumas das patologias. 

Relativamente as ações de permanência e transformação poderemos afirmar que 

será algo complexo separar as mesmas, visto que o projeto tem como base a articulação 

entre o passado e o futuro, contudo olhando com mais atenção será possível perceber o 

que permaneceu e o que foi transformado.    

Relativamente ao que permaneceu podemos afirmar que quase tudo o que fosse 

possível de conservar foi mantido, a estrutura, materialidade e a volumetria. Quando não 

foi possível conservar optou-se por substituir, mantendo sempre como base o processo 

artesanal. 

Como já foi dito foi muito mais o que permaneceu do que o que foi transformado, 

apesar disso com a adição da componente museológica ao conjunto foi necessário adaptar 

o espaço para esse efeito. Observando as plantas, foi ao nível do rés-do-chão que se 

executaram mais mudanças, aqui foram retirados alguns elementos e foi projetada uma 

zona de cafetaria e uma nova instalação sanitária, estes dois espaços não existiam e são 

as mudanças mais significativas neste espaço. No primeiro andar a cobertura foi refeita, 

por isso foram retirados e adicionados novos elementos estruturais.  

Nos alçados verificaram-se algumas mudanças, adotou-se uma caixilharia com 

uma linguagem contemporânea, mas com a materialidade a respeitar a pré-existência, os 

próprios vãos sofreram algumas alterações ao nível do rés-do-chão para permitir uma 

maior comunicação com o exterior e permitir uma maior entrada de luz, apesar disso esta 

mudança adaptou-se bem a linguagem do conjunto.  
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Figura 41 - Axonometria explodida por Atelier Corvo + Luísa Bebiano. 
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Crítica 

 

Aqui estamos perante mais um espaço que albergou e alberga uma das atividades 

mais antigas do nosso país, um espaço que foi reabilitado com um enorme respeito pela 

história da atividade e do próprio espaço, este trabalho de Luísa Bebiano e do Atelier 

Corvo consegue conciliar toda a atividade de oficina que ali existiu e ainda existe sem 

comprometer uma intervenção que garante uma imagem limpa, organizada e 

contemporânea.  

Apesar desta intervenção se circunscrever ao edifício, o contributo da mesma 

permitiu ajudar a zona em redor do edifício, que apresentava um ambiente social não 

muito favorável ao mesmo tempo que se encontrava um edificado deteriorado. Hoje em 

dia encontra-se uma zona viva culturalmente e um espaço público mais agradável, 

reabilitou-se o dinamismo da zona, tudo isto através de uma antiga ruína industrial.  

Devemos também destacar a escala e o uso do edifício, muitos dos espaços de 

cariz industrial que são reabilitados apresentam uma escala considerável, aqui estamos 

perante um edifício industrial de pequenas dimensões talvez um exemplar quase único, 

ainda em laboração, que dá conta de um passado remoto longe do conceito fabril do 

século XX e da atualidade onde as grandes empresas possuem espaços de dimensões 

consideráveis. 

Outro ponto de devemos destacar será o racionalismo com que a equipa de projeto 

abordou a problemática, muito património que é intervencionado não alberga um uso que 

permita a sobrevivência econômica a longo prazo, aqui conseguiu-se um uso rentável ao 

mesmo tempo que há a manutenção da atividade cerâmica no espaço. Para além disso 

também se preservam os utensílios e os conhecimentos ancestrais ligados à atividade.   

Por fim estamos perante um espaço que não se encontra estanque há todo um 

trabalho que ainda pode ser feito, podem ser acrescentadas melhorias isso confere uma 

riqueza ao conceito geral do projeto. 
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CAPÍTULO III – Caso de estudo 
Consolidação e reabilitação da Fábrica de cerâmicas do Carvalhinho 
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3.1. Projetar através dos sentidos - Fábrica do Carvalhinho 
 

O terceiro e último capítulo apresenta uma intervenção na Fábrica de Cerâmicas 

do Carvalhinho, uma intervenção onde se optou pela execução de um projeto prático onde 

os sentidos foram primordiais para executar a intervenção. 

Procurou-se aliar um conjunto de ações que à partida estariam incompatibilizadas, 

mas que a nosso ver são fundamentais para garantir o reconhecimento e valorização da 

unidade que aqui apresentamos. 

Esta unidade será um dos últimos testemunhos da indústria cerâmica na cidade do 

Porto, isso reforça ainda mais a necessidade de atuar neste bem patrimonial. 

 
3.1.1. Análise área de intervenção  
 
 

“A Fábrica Cerâmica do Carvalhinho foi fundada em 13 de Novembro de 

1841 na misteriosa e fantasmática Quinta da Fraga (situada entre 

a Calçadada Corticeira, à margem direita do Douro, e o Passeio das 

Fontaínhas) por iniciativa de Thomaz Nunes da Cunha e António Monteiro 

Cantarino (“ThomazNunes da Cunha & Cª”). A fábrica instalou-se na 

Capela do Senhor do Carvalhinho (que deu o nome à empresa), enquanto 

o forno e as oficinas funcionavam em alguns barracões anexos à fábrica. 

Por esta altura, a sua produção era modesta, não deixando antever o 

sucesso que no futuro viria a ter.” (PEREIRA, 2007:3) 

 
 

A fábrica de cerâmicas Carvalhinho surge no século XIX na antiga quinta da Fraga 

foi doada pelo estado aos Jesuítas, mais tarde devido as dinâmicas de uma cidade no 

processo de industrialização, muitas destas propriedades desaparecem e dão lugar a novas 

ruas e novos loteamentos que permitam albergar a população que veio do campo para a 

cidade.  

Esta unidade fabril irá aparecer num período de grande efervescência, onde as 

oficinas e fábricas de olaria e cerâmica se multiplicam pela cidade do Porto. Como quase 

todas as fábricas deste tempo surge com um nível baixo de produção, as técnicas de 

produção são rudimentares e o espaço fabril é um pouco improvisado e até precário. 

Apesar disso o nome desta unidade foi-se sedimentando no meio cerâmico e com o passar  
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Figura 43- Fontaínhas e Guindais no ínicio do século XX, fábrica de cerâmicas Carvalhinho ao fundo da imagem 1905 
– 1907 por Theodore L'Huillier  

Figura 42 - Postal com uma panorâmica das Fontaínhas onde se observa a F. cerâmicas Carvalhinho por autor 
desconhecido 
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do tempo as instalações, o pessoal, as técnicas e os produtos foram melhorando e obteve 

sucesso. 

 

“(...) vincar posição no mercado, exibindo já um alto nível de qualidade na 

sua produção cerâmica – prova dessa qualidade é a encomenda de várias 

jarras feita pela Confraria do Santíssimo Sacramento de S. Nicolau em 

1857.” (PEREIRA, 2007:3) 

 

A fábrica desde a sua fundação foi passando de gerência em gerência, tudo num 

âmbito familiar, e será com os Dias de Freitas que atinge o seu auge, aquando da sua 

transição para as novas instalações na cidade vizinha de Vila Nova de Gaia no ano de 

1923.  

O sítio onde se encontrava a primeira unidade a meia encosta na escarpa das 

Fontaínhas estava a atrasar o desenvolvimento e crescimento da fábrica, é por isso que a 

unidade se move para Vila Nova de Gaia. A primeira fábrica continuou a ser usada até 

meados sessenta do século XX por outras empresas cerâmicas de pequeno porte das quais 

não sabemos o nome, depois disso foi abandonada e usada pelas crianças da zona como 

sítio de lazer, também chegou a ser usada pela Associação cultural das Fontaínhas para a 

realização de alguns eventos pontuais, a partir as instalações foram completamente 

largadas à sua sorte e encontram-se no estado de ruína que hoje se verifica. Os bairros e 

ilhas que albergavam a população fabril sofreram o mesmo fim, foram ocupadas por 

famílias pobres até certo ponto, depois disso foram abandonados e encontram-se em 

ruínas e alguns até já foram demolidos por ordem camarária. 

A fábrica possuía um grande número de produtos para os mais diferentes fins, 

produzia desde utensílios domésticos até materiais para a construção civil. A sua 

produção foi reconhecida com vários prémios que ganha entre o final do século XIX e o 

início do século XX. Mas sem dúvida que entre a primeira e a segunda metade do século 

XX a fábrica irá conhecer um dos seus produtos que fez mais sucesso, o azulejo 

decorativo, que foi sendo aprimorado e melhorando os motivos decorativos. Durante esta 

fase as encomendas de painéis de azulejo com motivos decorativos não param de chegar 

e ainda hoje servem como um legado que está espalhado por espaços públicos e privados 

do país, um último testemunho da qualidade técnica e artística daquela unidade fabril. 
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3.1.2 Encontro 
 

A escarpa das Fontaínhas suscitou-nos algum interesse, nunca tinha explorado 

aquela zona, era um sítio de passagem como tantos outros na cidade. Aquando das visitas 

no ano de 2019 estavam a ocorrer obras de consolidação e limpeza, a antiga linha do 

comboio da batata (ramal da alfândega) foi limpa e as antigas habitações precárias que 

resistiam na escarpa tinham desparecido, toda aquela área estava pronta para ser 

explorada com segurança e não haveria nenhum entrave para explorar aquele trecho de 

território.  

Foram feitas diversas aproximações ao território foi-se reconhecendo o mesmo 

aos poucos, o primeiro edifício que decidimos conhecer foi uma ruína perto da linha, um 

espaço que porventura serviu de armazém ou posto alfandegário, a aventura de conhecer 

esse espaço foi curta, pois este não teria grande potencial para ser qualificado como 

património ao mesmo tempo que a informação não era muita o que dificultava o estudo. 

Sucederam-se as visitas, até que um dia perto da boca do túnel do antigo comboio da 

batata (ramal da alfândega) descobrimos uma escadaria pouco segura, mas que dava 

acesso a uma plataforma, mais tarde descobriu-se que essa plataforma era um resquício 

da quinta que pertencia à ordem dos Jesuítas. A partir dessa plataforma sucediam-se 

outras pouco orgânicas, sentiu-se que aquela área outrora já esteve bastante povoada e 

teve uma dinâmica que hoje já não é observável. 

Por fim no final daquela plataforma demos de cara com uma fachada em pedra e 

uma escadaria enorme que dava acesso a esse espaço. Aquela ruína chamou-nos a 

atenção, nunca tínhamos reparado em tal ruína, a mesma esteve ali escondida no meio da 

vegetação à espera de ser descoberta para ter uma segunda vida e lhe ser atribuída um 

uso.  

O acesso a este espaço não era uma tarefa simples, após uma subida algo árdua, 

estávamos à porta daquele espaço, prontos para o conhecer. Sem nenhum tipo de 

informação entramos e vimos três fornos, dois deles de dimensão média e um deles de 

grandes dimensões, visível a alguma distância. Foi a partir deste primeiro encontro que 

se começou a perceber que estávamos perante uma ruína industrial com potencial para 

ser trabalhada. 

 
3.1.3. Ocupação 
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Não foi possível levar o modelo indutivo até ao limite, do ponto de vista operativo 

seria impossível verificar-se a ocupação que Juan Domingo Santos fez na fábrica que 

continua a estudar e que ocupa. Apesar disso a ocupação é transversal em todo a obra 

deste arquiteto, será a partir dessa ocupação efémera e pontual que o nosso trabalho se irá 

sustentar. 

Seguindo os pressupostos que a ocupação prevê, foram feitas várias visitas e 

aproximações ao objeto para aumentarmos o conhecimento e percebemos todas as 

dimensões do mesmo. Para a execução deste trabalho foi fundamental o suporte 

fotográfico que ajudou a montar o mapa de conhecimento da fábrica e permitiu tirar 

dúvidas e consolidar o projeto mesmo à distância.  

Estas aproximações ao objeto permitiram saber todos os defeitos e virtudes 

daquele espaço, ajudaram a atacar os defeitos de forma incisiva e promover as virtudes a 

partir da intervenção que foi promovida.  

Graças à ocupação percebeu-se que os elementos de maior valor naquela ruína 

seriam os fornos, um verdadeiro testemunho da tecnologia da altura, que ainda iam 

sobrevivendo, era importante colocar os mesmos como protagonistas do novo conjunto 

proposto, ao mesmo tempo que se devolvia a dignidade e peso daquele conjunto naquela 

paisagem. 

Como já foi dito o modelo indutivo permite que seja o arquiteto e quem ocupa o 

espaço a determinar os limites do mesmo, esta atitude de deixar ao critério de quem ocupa 

a mudança do espaço forneceu-nos uma liberdade para pôr em prática o projeto sem 

nenhum tipo de dogma extremamente espartilhado promovido por outros modelos. 

A partir da ocupação foi percebido que dentro daquele conjunto seria importante 

conjugar dois conceitos antagónicos, a permanência e a transformação. Sem o uso do 

modelo indutivo seria difícil conjugar estes dois conceitos, era importante conjugar estes 

dois conceitos a fim de evitar mimetizações, colocar a ruína como um elemento da 

composição, ou um espaço museológico que congela e protege por completo a ruína e os 

elementos da mesma. 

Como já foi dito anteriormente, devemos mudar a ideia de cristalizar o património, 

os bens patrimoniais devem servir o homem.  
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3.1.4. Mapas de conhecimento – as possibilidades da ruína 
 
 

Figura 44 – Mapas de conhecimento. Fotomontagem do autor. 
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3.1.5. Estratégia  
 

Antes de refletir sobre as estratégias a nível alargado e a nível restrito devemos 

fazer algumas considerações em relação aos valores que o objeto de estudo ainda possuí 

e outros que já perdeu devido a falta de conservação e uso do espaço. O objeto de estudo 

apresenta como principais valores, o valor histórico, documental e social. O valor 

histórico está ligado ao rasto que a indústria cerâmica deixou na região e na cidade do 

Porto, uma indústria que cresceu da pequena oficina até aos grandes centros cerâmicos 

que chegaram a ser reconhecidos internacionalmente. O valor documental está patente no 

know-how que foi sendo obtido e transmitido de geração em geração por artesãos e artistas 

que trabalharam nesta indústria. O valor social está ligado ao imenso número de 

trabalhadores que este setor albergou durante mais de dois séculos o que de certa forma 

marcou a cidade e a região.  

Agora deveremos refletir sobre os valores arquitetónicos que estão mais ligados 

ao objeto e ao que hoje se pode perspetivar a partir dele. Entre os principais valores que 

aquela ruína preserva estão o valor histórico, de originalidade, raridade e o valor 

tipológico. Estes valores estão intimamente ligados à história desta unidade, uma fábrica 

que cresce conforme a necessidade de uma forma quase anárquica o que lhe concede uma 

tipologia única, a toponímia do local reforça esta ideia, ao mesmo tempo que garante uma 

originalidade e singularidade daquele conjunto arquitetónico. O valor histórico está 

ligado ao tempo que a fábrica esteve alocada naquele sítio, foi praticamente um século de 

história na escarpa das Fontaínhas, um século de avanços tecnológicos tanto no processo 

produtivo como na própria infraestrutura, hoje em dia infelizmente essa riqueza e de certa 

forma grandeza já não é perspetivável. 

Existem também uma série de valores que foram desaparecendo devido a 

inevitabilidade do fator tempo. O valor tecnológico e científico foi um dos valores que se 

perdeu, hoje em dia para o bem e para o mal houve uma evolução dos processos de 

produção, dentro da indústria cerâmica, caminhamos para a automação o que retira de 

certa forma a magia do artesão que trabalhava a cerâmica de uma forma manual ou no 

limite semi manual e que foi aprimorando o seu trabalho e conhecimentos ao longo do 

tempo, e que por sua vez transmite o seu saber aos seus aprendizes. Para além disso os 

maquinismos introduzidos por esta altura perderam-se e com eles perdeu-se também um 

testemunho tecnológico. 
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Figura 45 - Estudos volumétricos para a ruína com referências a um anterior estado da mesma por autor próprio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 - Fábricas de cerâmica do Porto e Vila Nova de Gaia na faixa do rio Douro e arredores por Divisão do 
Património Cultural. 
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Ao longo do século XX caminhou-se para padronização dos processos e das 

infraestruturas seria mais fácil entender o circuito desde a matéria prima até ao produto 

final, os parcos testemunhos apontam para que as fábricas por esta altura tivessem algum 

maquinismo hidráulico, tanques de depuração para o barro, um terreiro para preparação, 

as rodas dos oleiros, fornos e áreas para secagem e armazenamento das peças produzidas, 

estes elementos eram elementares e transversais a todas as fábricas, apesar disso a 

organização espacial de fábrica para fábrica era muito diferente. Ainda sobre a circulação 

convém relembrar a carqueja que era a principal fonte de energia para alimentar os fornos 

da cidade, a carqueja descia o rio Douro através de barcos e depois era distribuída, 

também por isso existia a concentração de fábricas na faixa do rio Douro, com o advento 

da energia elétrica essa necessidade desaparece e com isso perdeu-se mais um sistema de 

circulação, se bem que neste caso a atualização foi para algo melhor.  

Durante a sua vida na margem norte do rio Douro a fábrica assistiu a grandes 

desenvolvimentos na construção, os materiais foram evoluindo a grande ritmo, a ausência 

de um plano para as infraestruturas a evolução natural dos materiais, os novos sistemas 

construtivos e por fim as constantes obras de melhoramento do espaço oferecem uma 

riqueza e diferentes sistemas construtivos dentro do mesmo espaço, infelizmente hoje não 

se verifica essa riqueza construtiva. As primeiras construções eram bastante rudimentares 

usando como material primordial a madeira, eram autênticos barracões com fracas 

condições. Mais tarde são executa-se a substituição desses barracões por construções mais 

robustas, será introduzida a pedra como principal material para construção dos espaços 

da fábrica, associada à madeira e a telha que fariam a estrutura para as lajes interiores e 

para o próprio telhado. Numa fase final é introduzido o betão armado, um material 

revolucionário por esta altura que permite vencer maiores vãos e criar espaços mais 

amplos o que será útil para as instalações fabris, não se sabe exatamente a data em que se 

introduz o betão, ficando por saber se essa atualização se dá ainda com o edifício sobre a 

alçada da empresa Carvalhinho ou de outras de pequenas dimensões que ocuparam o 

espaço até aos anos sessenta, convém relembrar que as instalações da fábrica Carvalhinho 

se movem em 1923 para Vila Nova de Gaia.  

Como últimos valores associados à fábrica e a esta atividade poderemos indicar o 

valor de identidade, memória e antiguidade. Estes valores estão intimamente ligados à 

atividade cerâmica que esteve presente na vida desta região por mais de dois séculos, as 

várias famílias e gerações que albergou, as tipologias e know-how que se foi adquirindo 

ao longo dos anos, o peso económico que chegou a ser bastante significativo para a região  
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A problemática o que assistimos neste 

trecho da cidade é a causa direta para este 

“abandono “ e também será a dificuldade para 

atuar nesta zona para que se torne numa nova 

centralidade da cidade. 

 

ACESSIBILIDADE deficitária que afasta a 

população da zona e que acaba por asfixiar o 

desenvolvimento da mesma. 

 

ILUMINAÇÃO fraca ou inexistente que traduz 
um clima de insegurança e abandono por parte 
das autoridades públicas 

INSALUBRIDADE que da conta da 

demissão da câmara em relação à 

problemática da zona o que acaba por 

acarretar problemas como a 

toxicodependência e a existência de sem 

abrigo na zona. 

 

HABITAÇÃO muito degradada ou devoluta 

que não ajuda na fixação e vivência deste 

local. 
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e para o próprio país e por fim o nome de Portugal que chegou a ser ecoado no estrangeiro 

devido à sua qualidade e às várias empresas que tiveram sucesso na área. 

Estes são os valores que encontramos associados à esta atividade e ao objeto de 

estudo que está inserido dentro do património industrial. Infelizmente as muitas fábricas 

que albergavam esta atividade foram demolidas ou já não possuem um espaço físico que 

possa ser usado como testemunho de um passado bastante rico, resistiu apenas a 

documentação que de certa forma perpétua a sua memória para as futuras gerações e 

exemplos raros como a fábrica de cerâmicas Carvalhinho que foi sobrevivendo ao tempo 

e aos rápidos ritmos de mudança da cidade contemporânea que não tendem a devolver 

este tipo património à cidade preferindo deixar morrer ou demolir o mesmo.  

 

3.1.6. Estratégia alargada 
 

Antes de focarmos no objeto de estudo será importante definir uma estratégia 

alargada que possa enquadrar o objeto, também será importante ser feita uma estratégia 

alargada porque a operação no objeto não chega para desenvolver uma nova dinâmica na 

zona.   

A escarpa das Fontaínhas atualmente encontra-se num estado de abandono 

generalizado, as edificações que resistem não se encontram em condições o que não 

permite uma vivência quotidiana agradável e o garante de uma zona cativante onde se 

possa permanecer, atualmente aquela zona é mais de passagem. É fulcral garantir um sítio 

agradável e com todas as comodidades que permitam uma real vivência da zona. 

Delimitou-se uma área para se executar uma intervenção alargada, essa área está 

delimitada a norte pelo passeio das Fontaínhas, a sul pela av. Gustavo Eiffel, a oeste pela 

calçada das carquejeiras e a Este pela ponte D. Maria.  

À priori foram identificados os problemas desta zona da escarpa que passavam 

por uma falta de acessibilidade que afasta a população da zona; fraca iluminação que 

traduz um clima de abandono e insegurança; insalubridade que está diretamente atrelada 

ao abandono da zona e que também traz problemas como a toxicodependência e os sem-

abrigo; um parque habitacional degradado que não ajuda a fixação de população e a 

própria vivência da zona; um verde público em mau estado, desorganizado que dá a ideia 

de desleixo por parte das autoridades públicas; equipamentos essenciais estão 

praticamente fechados não ajudando a tornar a zona apelativa para os cidadãos da cidade. 
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Figura 47 - Mapa da problemática para a zona alargada por autor próprio. 

 
 
 
 
 
 
 

VERDE público em mau estado e 

desorganizado, passando a ideia de abandono 

e desleixo nesta zona que é um dos cartões de 

visita da cidade.  

 

Equipamentos em falta ou abandonados, são 

fundamentais numa cidade do século XXI. 
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Determinou-se que a intervenção devia ter um cariz público, este espaço deve ser 

oferecido à cidade e aos seus cidadãos, com isso em mente criou-se um enorme espaço 

verde organizado que irá ocupar aquele espaço e oferecer um enquadramento digno para 

a intervenção restrita no objeto de estudo. O objeto de estudo não é o suficiente para fixar 

pessoas neste local, serão criadas uma série de espaços âncora que vão alimentar este 

novo parque urbano da cidade. 

A âncora principal será sem dúvida o centro interpretativo da fábrica de cerâmicas 

Carvalhinho junto com isso foram delineados uma série de caminhos e ligações entre os 

vários miradouros do parque, novos espaços para habitação, espaços de escritório/co-

work, espaços de restauração e um anfiteatro ao ar livre. Todos estes espaços só fazem 

sentido com uma boa acessibilidade, para vencer aquela enorme escarpa foram colocadas 

uma rede de elevadores e escadas que ligam os vários níveis do parque e permitem que o 

mesmo seja vivido por toda a população. 

O ideal era que esta operação não se ficasse por esta zona e de alguma maneira 

fosse até Campanhã, usando o caminho do antigo comboio da batata e mudando assim a 

face da parte oriental da cidade, de lembrar que temos os antigos fornos da fábrica de 

cerâmica Massarelos que estão um pouco “sozinhos “sem nenhum uso associado ou até 

outro espaço de interpretação que demonstre a história daquela unidade fabril. Esta antiga 

linha de comboio também poderia ser usada para ligar o parque à antiga Alfândega do 

Porto visto que o mesmo termina nesse local, poderia ser um convite para uma nova via 

pedonal ou até como um espaço ciclável. 
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Figura 48 - Mapa da intervenção na zona alargada por autor próprio. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Acessibilidade melhoradas e adaotadas a todo 

o tipo de usuários. Para melhorar a intervenção 

no que diz respeito a este quesito, pretende-se 

distribuir comunicações verticais ao longo do 

percurso.   

 

Iluminação público em mau estado e 

desorganizado, passando a ideia de abandono e 

desleixo nesta zona que é um dos cartões de visita 

da cidade.  

 

- Património Industrial;                             - Anfiteatro (ar livre);       
 
- Miradouro;                                      - Habitação 
 
- Acesso Vertical;                             - Café/Bar 
 
- Espaço de CoWork;                       - Espaços Verdes 
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3.1.7. Estratégia restrita 
 

O passado cerâmico da cidade do Porto e da própria região encontra-se um pouco 

esquecido e até abandonado, a ruína por nós encontrada é a pedra de toque para reavivar 

e de certa forma dignificar a indústria cerâmica que durante tanto tempo esteve presente 

no quotidiano destas populações. Perante esta ausência de um espaço que preserve a 

memória e a história desta indústria decidiu-se introduzir um centro de interpretação sobre 

a cerâmica que foi produzida nesta fábrica e a história da indústria na cidade do Porto.  

A metodologia de trabalho de Juan Domingos Santos de perceber a necessidade 

do espaço a partir da indução foi uma premissa importante para a conceção deste projeto, 

percebemos que seria importante conservar certas partes da ruína e noutras partes 

deveriam ser feitas intervenções mais profundas, por isso existem zonas que vão ser 

permanecer inalteradas (permanência) e zonas que vão ser transformadas. 

Após a justificação da questão formal e do conteúdo programático será necessário 

explicarmos a ideia de como este programa será desenvolvido e espalhado ao longo do 

conjunto. Incorporado no parque, o acesso principal ao centro de interpretação será feito 

a meia encosta pela Calçada das Carquejeiras, este acesso principal serve para garantir a 

entrada no centro ou a possibilidade de entrarmos no parque, servindo o conjunto como 

um cartão de visita. 

Já dentro do edifício somos recebidos por uma receção ampla que marca a chegada 

a um equipamento com um programa público, esta ideia sai reforçada com o pé direito 

duplo e triplo adotado neste ponto do edifício, esta permeabilidade visual pretende 

introduzir uma interação entre os diferentes pisos do edifício. Após sermos recebidos na 

receção poderemos avançar para o percurso do museu, esperar no foyer de apoio à 

receção, num piso mais abaixo, também teremos a opção de seguir nesse mesmo edifício 

até outros espaços que são ligados por elevador ou escada. 

Partindo do princípio de que iremos explicar uma visita comum, o visitante é 

convidado a atravessar a ligação que é feita entre os dois novos volumes, neste 

atravessamento existe uma permeabilidade visual para a escarpa do nosso lado esquerdo, 

já do lado direito esta ideia é replicada, aqui teremos a vista de um ponto mais alto sobre 

a parte da fábrica que sobrou e uma vista sobre a paisagem e o rio Douro. 
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Tabela 1 – Valores da Rúina 
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Chegando ao segundo volume teremos um grande espaço expositivo que será 

usado para diversas exposições temporárias sobre temas ligados à cerâmica e a indústria, 

também neste espaço é adotada a ideia de planta livre onde há uma interação visual sobre 

os três pisos, podendo assim desafogar e ampliar o espaço, ao mesmo tempo que podemos 

observar os fornos de diferentes pontos de vista, o que será interessante para o visitante. 

Chegando ao piso menos dois deste segundo volume poderemos observar e interagir com 

o que restou dos fornos, também será neste piso que teremos a oportunidade de regressar 

ao primeiro volume. 

O regresso ao primeiro volume será feito por um segundo atravessamento similar 

ao primeiro, este segundo caminho permite uma fluidez na visita ao mesmo tempo que 

somos absorvidos pela ruína e vemos a mesma com uma maior proximidade, de salientar 

a hipótese de ver de perto o enorme forno que era a peça central deste conjunto industrial. 

Chegando de novo ao primeiro volume a visita acaba numa pequena loja com lembranças 

ligadas à cerâmica e à própria cidade. A partir desta loja poderemos regressar à entrada 

ou descer um piso e ir até ao café/bar que possuí uma zona exterior de destaque, uma 

expressiva esplanada sobre o Douro com vista para a zona ocidental da cidade do Porto e 

Vila Nova de Gaia. 

Teremos por fim o piso menos quatro onde estão alocadas instalações sanitárias, 

um espaço de arquivo para salvaguardar os documentos relativos à fábrica e a sua história, 

neste piso o espaço de destaque será o auditório que poderá servir para os mais variados 

fins e eventos que este tipo de centros interpretativos possuem. 
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3.2. Ações de permanência na ruína 
 

Como já foi dito anteriormente existem partes da ruína que não vão sofrer 

praticamente nenhuma alteração. Esta não intervenção passa por tentar limpar a ruína e 

estabilizar a mesma. A primeira ação passa por conservar todas as plantas e musgos que 

foram ocupando a ruína, tanto nas alvenarias de pedra, como no piso, também as 

imediações próximas à ruína e nos seus acessos, para assim oferecer uma experiência 

mais aproximada do que permaneceu, só serão retirados elementos por motivos de força 

maior que dificultem a intervenção. 

De seguida a ação mais premente é a conservação estrutural, com a ausência de 

pisos e do próprio telhado perderam-se de igual forma todas as vigas de suporte que 

ofereciam uma coesão e resistência estrutural ao conjunto, será por isso importante 

reforçar os limites da ruína, as suas fachadas precisam de ser intervencionadas, rematar 

fissuras com argamassa e retirar elementos soltos destas alvenarias que possam constituir 

algum tipo de perigo. Nos pisos de forma a proteger uma nova proliferação de plantas e 

afins ira ser usada uma gravilha aglomerada cor de terra para de certa forma dar a entender 

ao visitante que a ruína permanece num estado quase natural e intocável. 

Os fornos constituem outro ponto importante onde devemos executar ações de 

estabilização e conservação, antes de tudo devem ser removidos os grafitis que danificam 

aquela peça. Os fornos são concebidos em tijolo maciço, devido ao fator tempo foram-se 

abrindo certas fissuras e foram-se perdendo alguns tijolos, que ainda se encontram no 

local, estes dentro do possível devem ser repostos e as fissuras devem ser colmatadas com 

argamassas refrátarias. Estes fornos foram alvo de vandalismo e foram acumulando 

grafitis que devem ser removidos ao mesmo tempo que se limpam as faces dos tijolos que 

acumulam outros tipos de desgaste desconhecidos, no interior destes fornos existe uma 

acentuada erosão devido às altas temperaturas e ao sal que cristalizou devido a essas 

mesmas temperaturas, esse fator deve ser preservado e deve permanecer inalterado como 

um testemunho da função daquele elemento.  
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 Figura 50 - Zona onde serão encontrados os 
principais trabalhos de conservação, por autor 
próprio. 

Figura 49 - O estado precário do que ainda resiste é 
suportado por estruturas metálicas por autor próprio 

Figura 51 - Representação 3d após a intervenção de estabilização e conservação por autor próprio 
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Em todos os muros que rodeiam a ruína existem algumas patologias que também 

devem ser reparadas, aqui mais uma vez devem ser retirados todos os vestígios de 

vegetação que sejam encontrados, de seguida devem ser injetadas caldas ligantes em 

diversas fendas que existem nestas estruturas, existem alguns sítios onde as fissuras já 

estão demasiado declaradas aí devem ser executadas ligações mecânicas através de 

elementos metálicos que devolvam alguma coesão estrutural a esses muros. 

Através da instalação do centro interpretativo e do parque as visitas indesejadas 

devem terminar e por isso qualquer ato de destruição destes espaços deve terminar, existe 

para isso uma conservação passiva, todos os acessos ao parque e ao edifício são 

controlados. 

 

3.2.2. Ações de transformação na ruína 
 

Com a garantia de que o espaço está estabilizado e conservado a antiga unidade já 

possuí condições para ser intervencionada, procedeu-se então à reabilitação da mesma. 

Foram erigidos dois grandes volumes no polo este e oeste da ruína, será nestes dois 

volumes que  será empregue mais tempo e uma maior complexidade estrutural, percebeu-

se desde cedo que as alvenarias existentes não teriam capacidade suficiente para aguentar 

as cargas de dois novos volumes, ao mesmo tempo era importante transmitir a ideia de 

continuidade entre o antigo e o novo, apesar do novo e o antigo se tocarem as cargas 

geradas pelas novas edificações não descarregam nas antigas alvenarias de pedra. 

A estrutura dos dois volumes é feita em betão armado e a fachada usa uma 

alvenaria de tijolo cinza que acompanha a cor da alvenaria existente, essa fachada é 

ventilada. Não foi replicada nenhuma técnica usada originalmente na fábrica, preferiu-se 

ter uma nova linguagem e materialidade nos dois volumes, a única referência será o tijolo 

usado na fachada do edifício. 

No que diz respeito ao interior deixaram-se as alvenarias de pedra existe à vista, 

sendo parte integrante dos espaços interiores, em as paredes e pisos que foram erigidos 

de raiz optou-se pelo betão afagado seguindo a premissa da continuidade e harmonia com 

o existente. Relativamente aos tetos foram todos rematados com gesso cartonado e 

levaram um acabamento em microcimento para se coadunarem com o betão afagado.   
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Figura 53 - Vegetação invadiu este espaço do qual só sobraram dois antigos fornos de pequena escala por autor 
próprio 

Figura 52 – Zona onde vão ser executados os maiores trabalhos de transformação nesta ruína industrial por autor 
próprio 

Figura 54 - Perspetiva interior desta zona depois dos trabalhos de transformação do mesmo, zona expositiva/ 
contemplação dos antigos fornos por autor próprio 
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Os dois volumes possuem um conjunto de vãos “escavados” no alçado, num 

trabalho que pretendeu fazer uso da massa em vez do uso de planos, perante isto a zona 

dos vãos será onde haverá uma maior complexidade do detalhe construtivo. Nesta zona 

de maneira a haver uma rotura térmica quase total usaram-se peças de betão pré-fabricado 

que estão ligadas à estrutura por uma série de varões de aço, tanto na vertical como na 

horizontal, no interstício entre a laje de betão pré-fabricada e a estrutura de betão armado 

existente é colocado o isolamento térmico, prevenindo assim toda e qualquer ponte 

térmica. O único sítio onde não se coloca isolamento térmico será na parte semienterrada 

na fachada norte onde devido ao contacto com a terra as condições de conforto estão 

garantidas devido à inércia térmica, ainda neste sítio fez-se a impermeabilização do 

mesmo com tela asfáltica, tela pitonada e geotêxtil.  

Relativamente à cobertura optou-se por uma cobertura invertida tradicional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          24 
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Figura 55 - Detalhe construtivo com a inserção do novo volume na pré-existência por autor próprio 

1 – Regularização   
2 – Insolamento térmico  
3 -  Tela asfáltica   
4 – Betonilha armada   
5 – Godo 
6 – Caleira de zinco   
7 – Rufo de zinco   
8 – Tijolo maciço    
9 – Isolamento térmico  
10 – Grampos fixação    
11 – Betão armado    
12 – Placa viroc teto falso exterior 
13 – Facetas tijolo   
14 – Suporte metálico   
15 – Caixilho fixo     
16 – Facetas tijolo 
17 – Niveladores de piso     
18 – Placa viroc chão    
19 – Laje betão pré-fabricado   
20 – Suporte metálico    
21 – Calha escoamento águas pluviais  
22 – Lajetas de betão  
23 – Grampo fixação teto falso  
24 – Lajetas de betão    
26 – Ventilação fachada  
27 – Alvenaria pré-existente  
29 – Enrocamento compacto   
30 – Enrocamento   
31- Terra vegetal    
32 – Sapata betão   
33 – Betão limpeza   
34 – Tela asfáltica    
35 – Tela pitonada   
36 – Dreno    
37 – Geotêxtil 
 
 

Figura 56 - Detalhe construtivo com a inserção do novo volume na pré-existência por autor próprio 
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Conclusão 
 
 

Durante esta investigação tentamos perceber de que forma poderíamos conciliar a 

permanência e a transformação, chegando a conclusão de que estes dois conceitos são 

indispensáveis para executar uma boa intervenção na ruína, mais concretamente na ruína 

industrial. Através destes dois conceitos estamos mais perto de conseguir a manutenção 

dos valores que ainda restam à ruína industrial, ao mesmo tempo que será mais fácil 

executar uma intervenção que qualifique o bem, não caindo no erro de criar algo vazio de 

significância.  

Ao valorizarmos o que permanece garantimos a continuidade da história, 

preservamos a cultura e os saberes de uma determinada cultura, essa permanência é o 

reflexo da sociedade que a construiu. Será na permanência que revemos a nossa 

identidade despertando em nos um sentimento de pertença reconfortante que nos 

distingue num mundo que está cada vez mais globalizado, onde as barreiras culturais 

caem diariamente. Não podendo viver só da permanência cabe-nos construir novos 

patrimónios, ficar na nostalgia do passado também não será o caminho, a alteração da 

ruína industrial é primordial para garantir a sobrevivência a longo prazo daquele bem. A 

alteração permite introduzir novas programática, criar condições de conforto para o uso 

daquele bem e resgatar o mesmo para as exigências da atualidade, a viabilidade das 

intervenções depende disso, para a construção destes novos patrimónios. Este lado mais 

operativo e racional terá de estar articulado com o lado mais poético e nostálgico de que 

falamos. 

Com o desenrolar desta investigação percebemos que será imperativo garantir a 

longevidade deste tipo de património, o património industrial oferece lições a nível 

técnico, social, construtivo e até mesmo científico. O conhecimento adquirido ao longo 

de muitos anos de desenvolvimento industrial possibilitou que sociedade desse o próximo 

passo.  

Os modelos de intervenção mais antigos estavam mais espartilhados  focando-se 

numa determinada ideia e num determinado tipo de ação , hoje em dia pensamos a 

intervenção no património de uma forma mais híbrida, respondendo de forma 

individualizada a problemática de um determinado bem patrimonial, a visão de Juan 

Domingo Santos foi fulcral para conciliar a permanência e transformação da ruína, 
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conseguimos com o modelo indutivo introduzir ações que antigamente estavam 

completamente incompatibilizas. 

Retiramos deste trabalho que o património e a ruína são um veículo para preservar 

a memória de uma determinada sociedade através das ruínas podemos de certa forma 

sentir como seria a sociedade de um determinado tempo, os seus métodos construtivos, 

os seus modos de fazer, a sua organização, os métodos produtivos, que neste caso dizem 

respeito ao ecossistema cerâmico. A partir destas questões poderemos observar o quão 

importante será preservar e devolver à sociedade estes objetos recheados de história.  
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Apêndice I   

 

Análise histórica  

 

Devido à importância da cidade e a zona privilegiada onde se insere, esta fábrica possuí 

algum arquivo documental por causa das suas expansões, arquivo fortográfico de 

entusiastas que fotografaram muito esta paisagem e alguns trabalhos de valor como o 

artigo de Hugo Silveira Pereira “Fábrica Cerâmica do Carvalhinho - História e acção 

social, desportiva e cultural “que discorre a história material e imaterial desta outrora 

grande fábrica. 

 

A fábrica do Carvalhinho surge na Quinta da Fraga, esta pequena herdade extendia-se por 

uma enorme porção de território que iria desde o rio Douro à cota mais baixa até à atual 

rua Duque de Palmela, era uma quinta que possuía um nível de produção aceitável e muito 

diversificado. Foi doada ao Jesuítas que em contrapartida teriam de pagar um determinado 

valor, até que por imposição régia a quinta ficou na mão deste grupo religioso por tempo 

indefinido. Com a expulsão das ordens religiosas no período do Marquês de Pombal este 

bem passa para as mãos do estado que o vai vender. Com o êxodo rural existiu uma 

massiva migração do campo para a cidade, não estando a cidade do Porto preparada para 

tal migração. Estas enormes propriedades foram-se delapidando para dar lugar a novas 

urbanizações e ruas de que a cidade necessitava. A história desta quinta será bastante 

extensa, não sendo possível falar de toda essa história neste documento, deixamos assim 

a panorâmica geral do que se passou antes da fábrica de cerâmicas Carvalhinho. 

 

A quinta possuía uma antiga capela onde se instala a fábrica que absorve como seu o 

nome da capela. Numa fase inicial esta fábrica não teria grandes condições para a 

atividade dando a entender que a os recursos não seriam muitos e que aquele local seria 

provisório.  

 

“A Fábrica Cerâmica do Carvalhinho foi fundada em 13 de Novembro de 1841 na 

misteriosa e fantasmática Quinta da Fraga (situada entre a Calçadada Corticeira, à 

margem direita do Douro, e o Passeio das Fontaínhas) por iniciativa de Thomaz Nunes 

da Cunha e António Monteiro Cantarino (“ThomazNunes da Cunha & Cª”). A fábrica 

instalou-se na Capela do Senhor do Carvalhinho (que deu o nome à empresa), enquanto 
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o forno e as oficinas funcionavam em alguns barracões anexos à fábrica. Por esta altura, 

a sua produção era modesta, não deixando antever o sucesso que no futuro viria a ter.” 

(PEREIRA, 2007:3) 

 

 

 

 

Apesar deste começo a um ritmo relativamente baixo em menos de dez anos esta fábrica 

e nome da mesma iria ganhar força no mercado e sedimentar-se na cidade do Porto. Já no 

ano de 1848 esta unidade estará ligada a um vendedor localizado na rua da Esperança. 

Passados apenas cinco anos, no ano de 1853 já com a fábrica estabelecida e com algum 

poder monetário os proprietários adquirem o que restava da quinta, iniciando aí uma nova 

etapa que será importante para o sucesso desta unidade fabril, solicita-se à câmara a 

expansão e substituição dos antigos barracões, substituíndo os mesmos por construções 

sólidas adaptadas ao novo uso.  

 

 

“(...) vincar posição no mercado, exibindo já um alto nível de qualidade na sua produção 

cerâmica – prova dessa qualidade é a encomenda de várias jarras feita pela Confraria do 

Santíssimo Sacramento de S. Nicolau em 1857.” (PEREIRA, 2007:3) 

 

 

Depois desta fase de sucesso não se obtém informação de relevo durante cerca de doze 

anos, no ano de 1870 através de uma fatura é que se oberva uma mudança no dono da 

fábrica e ao mesmo tempo teremos uma ideia do diverso portfólio de produção que teria 

por esta altura desde azulejos, a telhas, figuras, pinhas para adorno de jardim, louça e 

vasos. Depois desta fase encontramos em 1877 solicita-se um novo ao aumento das 

instalações, depois disso encontramos outro bom momento na história desta fábrica 

quando em 1882 a unidade participa “(...) na Exposição de Cerâmica da Sociedade de 

Instrução do Porto, obtendo diplomade mérito em faiança de 2ª classe e na secção de 

azulejos.” (PEREIRA, 2007:4) um prémio que dá conta da evolução da qualidade de 

produção da Fábrica do Carvalhinho. 

 

Será na virada do séc. XIX para o XX que esta unidade atinge mais um bom momento, a 

fábrica expande-se mais uma vez e são recrutados trabalhadores qualificados, esta 
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sintonia entre mão de obra qualificada e tecnologia de última geração aumentam a classe 

e quantidade da produção “(...)era vasta, bem montada,vendendo muito e sendo a primeira 

do Porto por fabricar azulejos para paredes”. (PEREIRA, 2007:4)  Vê o seu trabalho 

reconhecido sucessivamente nos anos de 1897 e 1901 neste último acaba por obter um 

primeiro lugar “(...) em 1901, na Exposição de Cerâmica do Palácio de Cristal, obtendo 

o Diploma de Medalha de Ouro”. (PEREIRA,Hugo 2007:5) 

 

Este sucesso prolonga-se e em 1911 são requeridos nos melhoramentos à Câmara 

Municipal do Porto, mais uma vez verificamos aqui o crescimento consoante a 

necessidade, o sucesso é acompanhado por sucessivos melhoramentos. Por esta altura os 

produtos que estariam em maior destaque seriam “(...) faiança de vidrado estanífero 

e faiança de vidrado plumbífero”. (PEREIRA, 2007:5) 

 

A zona da escarpa não permitia uma maior expansão e do ponto de vista logístico não 

teria os melhores acessos, tudo isto colocaria em risco o futuro da unidade. Por tudo isto 

decidiu-se na altura que o melhor a fazer seria mudar as instações de local, a fábrica muda-

se para a cidade de Vila Nova de Gaia onde atinge o seu expoente máximo e a sua 

derrocada e respetivo desaparecimento, o sítio onde se alocou era estratégico, perto do 

caminho-de-ferro e era uma zona relativamente plana podendo-se expandir a unidade de 

forma planeada à imagem dos grandes centros cerâmicos dos países de primeiro plano 

europeu. 

 

“A Fábrica Cerâmica do Carvalhinho do Porto (…) tornou-se, no período áureo do seu 

desenvolvimento, no volume das suas peças e na grandeza da sua laboração e expansão 

fabril com a sua passagem da cidade Invicta para terras de Gaia, no ano de 1923, num 

respeitável e rico centro cerâmico de expressiva e perfeita obra barreira no País”. 

(PEREIRA, 2007:5) 

 

A cidade de Vila Nova de Gaia situa-se próxima da cidade do Porto, tendo como fronteira 

física o rio Douro, é aqui que nasce a nova Carvalhinho. Nasce no seio de uma cidade 

com uma tradição no setor da indústria cerâmica, prova disso será a Fábrica de Cerâmicas 

das Devesas, uma unidade com um nome estabelecido no mercado.A nova Carvalhinho 

benefícia de mão de obra de qualidade devido a tradição que a zona tinha neste tipo de 

indústria e vai beber muito deste ambiente para construir uma nova etapa de sucesso “(...) 
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a forte tradição que a cerâmica criou neste lado do Douro criou um ambiente favorável à 

continuação desta indústria”. (PEREIRA, 2007:6) 

 

Com esta tranferência de fábrica assistiu-se a uma nova fase nos processos de fabricação, 

um olhar atendo dos donos desta unidade que procuraram acompanhar o que de melhor 

se fazia no estrangeiro, principalmente em países como a Inglaterra e a Alemanha. 

Assiste-se nesta fábrica a utilização de tecnologia de ponta com máquinas de última 

geração, novas técnicas de fabrico e a tal mão de obra que já foi mencionada, a partir 

daqui a limitação seria apenas a imaginação dos artistas que decoravam as peças. 

 

 

“Este investimento redundaria, a partir de 1930, num aumento em quantidade e qualidade da produção: 

bengaleiros, floreiras e fruteiras a imitar os modelos antigos, louça sanitária, louça doméstica eram 

fabricados no Carvalhinho que optou por não apostar na especialização na produção de um determinado 

artigo – a sua maior originalidade e mérito assentou precisamentena “alta perfeição da arte decorativa, 

beleza dos motivos escolhidos, desenho correcto, colorido variado e harmonioso, sentido perfeito de 

composição”. (PEREIRA, 2007:7) 

 

 

Aqui salientamos de novo o aumento da oferta nos tipos de produtos oferecidos por esta 

fábrica, também deveremos mencionar os azulejos para efeito decorativo, quer em 

pavimentos, quer em fachadas de edifícios que de algum modo preservam a memória e o 

legado deixado por esta empresa. Os artistas de que dispunha esta empresa foram bastante 

importantes e procuraram sempre aprefeiçoar o seu trabalho ao ponto de atravessar 

Portugal na procura de novos padrões para recriar e colocar nas peças da empresa. 

 

Com o passar dos anos a Fábrica das Devesas por má gerência, falta de visão e falta de 

modernização acaba por decair e passa para segundo plano assumindo a Fábrica do 

Carvalhinho a função de fazer de Vila Nova de Gaia o maior centro de produção nacional 

e uma referência a nível internacional. 

 

 

“(...)Assim se tornava a Fábrica do Carvalhinho um centro de imensa produçãocerâmica 

e de manifestação artística e um perfeito laboratório industrial, cujaqualidade e renome 

se espalharam pelo país (aproveitou ao máximo aproximidade da via férrea) e estrangeiro 
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(exportações em crescendo paraInglaterra e EUA e presença em exposições 

internacionais na Europa e América): ‘Carvalhinho’ torna-se uma marca no mundo dos 

artigos de cerâmica. (...)” (PEREIRA, 2007:8) 

 

 

Como em qualquer empresa existem percalços e esta não foge à regra, quase a fazer o seu 

centenário enfrenta uma crise no ano 1930, esta crise foi provocada por sucessivos 

investimentos na empresa que a deixaram com falta de liquidez para fazer frente aos seus 

compromissos, os sócios não pretendiam voltar a colocar o seu dinheiro para colocar a 

empresa de novo nos trilhos isso resultou num impasse. A partir daqui entra na equação 

a Real Fábrica de Louça de Sacavém à qual se vai associar a Fábrica do Carvalhinho de 

modo a salvaguardar a sua sobrevivência, esta fábrica do sul detinha de um grande 

sucesso neste mercado era “(...) a mais importante do país no fabrico de faiança fina com 

processos semelhantes aos usados em Inglaterra,França e Alemanha “. (PEREIRA, 

2007:9) Voltam os tempos de estabilidade e a empresa volta a prosperar, o único ponto 

menos positivo será a pouca evolução e diversificação que se verificou nos produtos que 

a unidade produzia. 

 

 

 

“Em 1940 é comemorado o centenário da fábrica e, de facto, havia bons motivos para 

festejar: o Carvalhinho continuava a produzir e a vender (patenteando um “elevado grau 

de progresso industrial, artístico, económico eorganizativo, fabril e técnico”, empregava 

muitos empregados e ceramistas e mantinha elevado o seu padrão de qualidade(...)” 

(PEREIRA, 2007:9) 

 

 

Voltamos a ouvir falar deste conjunto fabril no ano de 1948 onde são requeridos 

melhoramentos à Câmara Municipal de Gaia, aqui percebemos que durante a década de 

40 do séc. XX a fábrica prospera, chegando ao ponto de solicitar no ano de 1949 um novo 

pedido para a execução de um espaço dedicado ao espólio da já longa história da empresa 

que por esta altura teria mais de cem anos. Esta sala de exposição também transmite a 

ideia de que nesta unidade havia uma qualidade superlativa no que ali se produzia e foi 

um claro sinônimo de orgulho para todos os trabalhadores que viram assim o seu trabalho 

reconhecido e digno de ser exposto. 
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Já no ano de 1956 são de novo requeridos melhoramentos, propôs-se a troca do telhado 

que era constituído por uma estrutura tradicional em madeira e telha marselha, este tipo 

de estrutura teria um vão limitado e impunha a colocação de pilares no espaço útil da 

unidade fabril. Procede-se a substituição do mesmo por um telhado em fibrocimento, este 

tipo de cobertura usava uma estrutura que vencia grandes vãos o que possibilitou melhorar 

a mobilidade dentro da fábrica, outra vantagem que devemos salientar será o facto do 

fibrocimento e referente estrutura serem à prova de fogo, o que aumenta a segurança do 

espaço, visto que tínhamos a laborar fornos a altas temperaturas. Também no ano de 1956 

para além da substituição dos telhados, será acoplado um novo armazém visto que o 

existente seria diminuto para a atividade em crescimento da fábrica e respetiva empresa. 

 

“No virar da metade do século, as instalações do Carvalhinho eram únicas em Portugal, 

quer em grandeza, projeção industrial, mestria e modernidade da produção, quer em 

volume de vendas para Portugal e para o estrangeiro.” (PEREIRA, 2007:11) 

Apesar desta empresa apresentar uma boa saúde financeira pouco depois da primeira 

metade do séc. XX os próximos cinquenta anos que iria enfrentar não iam ser fáceis, tanto 

que a empresa e as instalações acabam por desaparecer.  

 

Quase a chegar à década de sessenta do séc. XX assiste-se a uma dança de cadeiras na 

administração da empresa, isto marca o rumo da empresa que nunca mais será gerida com 

a mesma competência e rigor de outros tempos. Em 1965 encontramos uma nova 

informação de relevo, depois de mais de trinta anos de cooperação no trabalho, a Real 

Fábrica de Louça de Sacavém sai de cena e a empresa volta a ser de um dono só. Nesta 

nova fase da empresa ainda se assiste a entrada da mesma na AFA (Acordo de Fabricantes 

de Azulejos) e na UCEL (União Cerâmica Exportadora, Lda.) este tipo de associações 

permite uma defesa dos interesses da empresa, ao mesmo tempo vai participando em 

eventos como a I Exposição de Materiais de Construção do Porto onde obtém grande 

sucesso. 

 

“Em 1967 foi estabelecido um acordo com a firma Villeroy & Boch Mettlach – Sarre (a 

maior produtora mundial de produtos cerâmicos) para apoio técnico, melhoria da 

qualidade da produção, aquisição de novos equipamentos e expansão das exportações.” 

(PEREIRA, 2007:12) 
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Nesta segunda metade do séc. XX a política de investimento continua, novos aumentos 

em zonas nevrálgicas da fábrica e dinamização de novos processos para assim adequar a 

empresa para a exportação dos seus produtos. Por esta altura antecipa-se um futuro de 

sucesso, tanto que se abre uma filial da empresa na capital portuguesa, no entanto o lucro 

que a fábrica dava servia em parte para pagar os investimentos que iam sendo feitos ao 

longo das décadas. A área da cerâmica pode ser um pouco ingrata porque se desenvolve 

a um ritmo vertiginoso e para acompanhar o mercado estes investimentos são necessários. 

“No entanto o investimento, “ao contrário do previsto e das garantias dadas pelos seus 

fornecedores estrangeiros”, trouxe grandes dificuldades técnicas e o aumento de produção 

previsto teve de ser adiado.” (PEREIRA, 2007:12) 

 

Aqui verificamos a primeira grande dificuldade e os primeiros passos para a crise da 

empresa, sendo que para fazer face a esta crise procedeu-se a um empréstimo bancário de 

forma a conseguir aumentar a produção. Apesar de a marca Carvalhinho ser uma 

referência no mercado esta crise não foi superada e a entrada nos anos setenta agrava 

ainda mais a situação, o plástico irrompe pelo mercado de forma transversal, e a cerâmica 

enquanto utensílio do nosso dia a dia cai em desuso 

 

“Não se pode também esquecer “o condicionalismo industrial que vigorava no Estado 

Novo, onde o lobby da Vista Alegre impedia a criação de novas fábricas de porcelana. 

Este material era pretendido pelas cerâmicas do Porto e Gaia para substituir a faiança, que 

era menos robusta e económica.” (PEREIRA, 2007:13) 

 

Este lobby que não permitia uma escapatória, o crescimento do plástico e do pirex e as 

dívidas que acumula fazem com que a empresa se tenha de desfazer de bens, 

nomeadamente parte dos terrenos da quinta que foi comprada em 1923, esta operação 

para salvar a empresa não resulta e o processo de venda acaba por ficar arquivado. Em 

consonância com este período delicado da empresa, Portugal passa por um dos momentos 

mais delicados da sua história, um processo revolucionário, que depõe o regime ditatorial 

do Estado Novo. Com o fim do regime surgiram convulsões sociais principalmente no 

setor agrícola e industrial que requer para si mais direitos e melhores condições de 

trabalho o que não ajuda e acaba por dar o golpe de misericórdia nesta empresa e em 

tantas outras um pouco por todo o país. 
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Com tudo isto tenta-se um novo ressurgimento da marca e da empresa, foi comprada em 

hasta pública, mas as condicionantes que estrangulavam a sua sobrevivência continuavam 

a persistir, até que de novo e finalmente no ano de 1977 extingue-se por completo a 

empresa. 

Os edifícios ainda foram usados para outros usos que não se fixaram por muito tempo 

acabando por serem abandonados, restou desta história o conjunto industrial que de forma 

letárgica sobreviveu mais uma dezena de anos até que na virada do milénio já se 

encontrava num estado avançado de ruína. Neste momento só se encontra no local a 

imponente chaminé que em conjunto com a ruína que se encontra nas Fontaínhas 

salvaguarda a memória de uma empresa, a memória coletiva de quem lá trabalhou, a 

memória de quem usufrui dos produtos produzidos nesta empresa e por fim a memória e 

testemunho da evolução no setor cerâmico. 

 

 

“A arrojada chaminé que coroa o lugar do forno distingue-se, ainda hoje, das demais que 

existem no denso aglomerado industrial, armazéns, estabelecimentos industriais e 

fábricas congéneres de Coimbrões, gigantescamente alta. Parece enorme figura de atleta 

que vai ficando na caudada corrida que inicialmente foi fulgurante, isolado e exangue, 

sem conseguir reaver forças que despertem as fortes e antigas na capacidade da laboração, 

impressionando apenas pela sua descomunal estatura.” (PEREIRA,2007:14) 
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Apêndice II  

 

Análise Social 

Donos, gestores e sócios 

 

 

Durante estes 137 anos de existência desta unidade existiram muitas mudanças na direção 

da mesma que já fomos assinalando ao longo da análise histórica. Os primeiros dois donos 

e sócios fundadores desta empresa são Thomaz Nunes da Cunha e António Monteiro 

Cantarino que em 1841 formam a empresa Thomaz Nunes da Cunha & Cª. Não existem 

grandes mudanças na direção da empresa até ao ano de 1869 onde Thomaz Nunes da 

Cunha adquire a parte do seu sócio e se torna o único proprietário da empresa. Cerca de 

dez anos depois no ano de 1878 Thomaz Nunes da Cunha delega a gestão e transfere a 

empresa para as mãos do seu genro João Camilo Castro Júnior. 

 

Entre o ano de 1891 e 1894 a fábrica é de novo dividida sai da esfera da família, João 

Camilo Castro Júnior cede uma parte da empresa a António Neves Dias de Freitas, 

mudando o nome da mesma para Castro Júnior e Dias de Freitas, já nesta altura António 

Augusto Dias de Freitas assume a direção da fábrica. No ano de 1899 quase na viragem 

para o séc. XX a sociedade será desfeita incumbindo-se António Nunes Dias de Freitas 

de todo o passivo e ativo que a empresa teria por aquela altura, procedeu-se a criação de 

uma nova firma que se irá chamar A.N. Dias de Freitas & Filhos. 

 

Depois da família Freitas assumir os destinos da empresa vive-se um tempo de 

estabilidade e crescimento e será com esta família que a fábrica muda a sua localização 

do Porto para Vila Nova de Gaia, para um novo complexo de última geração. Em gaia em 

1923 já com a fábrica pronta a laborar a empresa muda o nome para A. Pinto Dias de 

Freitas, Lda.  

 

A fábrica continua a expandir-se e a melhorar os seus processos e técnicas, muito do 

sucesso da empresa não se devia só aos seus donos e gestores, mas também aos operários 

e artistas que colocavam um empenho e brio no seu trabalho, podemos destacar dois 
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nomes na área artística e decorativa. Paulino Gonçalves que têm muito do seu trabalho 

espalhado pelo Norte do país e Francisco Macedo, igualmente talentoso, que executa 

painéis de azulejo para a Câmara Municipal de Espinho, o colégio de Nossa Senhora da 

Bonança, no centro de Vila Nova de Gaia, a igreja de Vilar do Paraíso e a capela de S. 

João Baptista de Vilar do Paraíso numa das freguesias da atual cidade. Um grande 

trabalho de outro artista da empresa foi o escadório do Santuário de Nossa Senhora dos 

Remédios em Lamego, trabalho esse executado por Fernando Gonçalves. 

 

A parte artística não estaria só dedicada aos homens, as mulheres estariam mais dedicadas 

a outros produtos da empresa, o trabalho das mulheres debruçou-se essencialmente sobre 

o adorno e pintura da louça decorativa, daqui salientamos Adriana Correia e Maria Natália 

Soares Leitão com os seus trabalhos notáveis nesta área. 

 

Em 1930 a empresa apresentava problemas de tesouraria, como já foi mencionado, 

entrando a Fábrica de Cerâmicas Carvalhinho na esfera de influência da Fábrica de 

Louças de Sacavém, com isto existiram mudanças profundas na empresa. A direção da 

fábrica Carvalhinho passa para Sacavém e fica sobe a alçada de Herbert Edward Over 

Gilbert, sai assim parcialmente da posse da família Dias de Freitas, ficando, apenas, 

António Augusto Pinto Dias de Freitas na unidade de Vila Nova de Gaia com o cargo de 

sócio-gerente. Existia um agente de ligação entre as duas empresas que também seria 

importante para a sinergia entre as duas fábricas. 

 

Durante esta fase em que as duas fábricas cooperam voltam os tempos calmos e assiste-

se ao crescimento da marca Carvalhinho, mas a meio do séc. XX a fábrica irá de novo 

deparar-se com problemas. No ano de 1958 uma das figuras mais importantes da história 

da empresa, António Augusto Pinto Dias De Freitas, morre originando divergências e 

desentendimentos no seio da mesma, a partir daqui testemunha-se a morte lenta da 

Fábrica Carvalhinho. Já no ano de 1958 com a vaga em aberto deixada pelo falecimento 

de António Augusto, sobe para a sua posição Frederick Warren Sellers e o filho de 

António Augusto, António Almeida Pinto Freitas. Frederick Sellers já estaria na empresa 

com um cargo relativamente alto desde ano de 1953, tendo esta subida surgido de forma 

natural, Sellers era um homem experiente nesta área, para além disso era bastante 

estimado e admirado pelos trabalhadores. Poucos anos depois Sellers desentende-se com 

António Almeida e em consequência dessa altercação abandona a empresa no ano de 
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1965, ainda nesse ano os irmãos Pinto de Freitas recompram a parte que foi vendida pelo 

seu pai à Fábrica de Sacavém. 

 

Será nas mãos dos dois irmãos que a empresa começa a definhar, reduz os lucros, toma 

más decisões e não acompanha o mercado e as suas necessidades acabando por encerrar. 

Já no ano de 1974 a Fábrica Carvalhinho irá conhecer o seu último dono, Serafim de 

Andrade, que tenta resgatar a empresa do seu fado, infelizmente não irá conseguir e em 

1977 a empresa encerra em definitivo para nunca mais voltar a abrir. 

A fábrica e a sua vida quotidiana 

 

 

Não dispomos de grande informação sobre a primeira unidade fabril localizada no Porto, 

mas quando esta passa para Vila Nova de Gaia e ganha uma nova projeção a informação 

é muito mais detalhada. Esta empresa viveu muitos momentos importantes, viveu, os 

últimos tempos da monarquia portuguesa, uma primeira república conturbada e um 

regime ditatorial militar e depois presidencial que durou quase toda a vida da empresa e 

que irá condicionar as vivências e o rumo desta fábrica. 

 

O ambiente fabril no Estado Novo seria de uma grande família que vivia em comunidade, 

era promovido o desporto, o lazer, a ação social e cultural dos funcionários para os manter 

felizes e ocupados e dessa maneira nunca porem o regime em causa, o Estado Novo tinha 

algum receio das revoltas que pudessem existir no proletariado industrial, muitas células 

do PCP tentavam incorporar nas suas fileiras operários e assim promover a reflexão e 

ação crítica dos mesmos e dos seus iguais. Para promover o bem-estar e controlo sobre 

os operários surge como iniciativa do estado a FNAT (Fundação Nacional para a Alegria 

no Trabalho). 

 

 

“Assim, nos investimentos realizados nas infraestruturas da fábrica foi dada muita 

atenção à boa iluminação, ao aquecimento geral, ao uso de máscaras para purificação do 

ar nos locais mais sujeitos à silicose e à qualidade das condições de trabalho em geral (por 

exemplo, o pessoal dos fornos passaria a contar desde 1940 com chuveiros e lavatórios 

para seu bem-estar e higiene).” (PEREIRA, 2007:15) 
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As regalias da empresa não se ficavam por aqui, a empresa pagava as férias dos seus 

trabalhadores, cedia o equipamento de segurança necessário para o trabalho, possuía 

dentro das suas instalações um espaço dedicado ao apoio médico, onde um médico iria 

duas vezes por semana e por fim o apoio com medicação e injeções para todos os 

colaboradores. Devemos salientar que todos estes benefícios eram concedidos de forma 

gratuita. 

 

A fábrica proporcionava uma refeição quente (sopa) a todo o pessoal, mais tarde foi-se 

aprimorando este serviço e era fornecida uma refeição completa por dia com um preço 

razoável. Este espaço onde se forneciam as refeições chamava-se casa do pessoal e foi 

aumentando ao longo dos tempos para suprimir as necessidades de uma unidade em 

crescimento “solucionar, assim, em parte, o problema da sua [dos trabalhadores] 

alimentação e aumentar, dentro do que lhe [à Fábrica] é possível, a obra, já iniciada, de 

assistência ao seu pessoal” (PEREIRA, 2007:16) 

 

Estes projetos fora do âmbito fabril eram bastante interessantes e de algum modo até 

vanguardistas e aplicáveis hoje em dia no quotidiano do ambiente fabril, prova disso era 

a casa da eira que existia dentro do complexo e que guardava os produtos cultivados 

intramuros que respondiam às necessidades de alimentação dos trabalhadores. Também 

este espaço foi sendo aumentado e atualizado em conformidade com as necessidades da 

empresa. 

 

 

Constam-se deste documento relatos da época bastante caricatos e muito precisos, na 

senda do que foi dito sobre a eira e o espaço de cultivo foi relatado uma elevação dos 

muros perimetrais da fábrica para espantar pessoal alheio, 

 

 “mas também pelos danos causados por pessoas que, mesmo sem ser para furtar, 

abusivamente, a qualquer hora do dia e da noite, transpõem o muro para algumas vezes, 

até à vista do próprio pessoal da Fábrica, com completa ausência de decoro, ali 

satisfazerem as suas necessidades” (PEREIRA, 2007:16-17) 
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A FNAT teve um papel decisivo e apoiou a empresa para a criação de uma secção 

desportiva que pudesse ocupar os trabalhadores nos seus tempos de lazer. É então criada 

no ano de 1936 a Secção Desportiva do Carvalhinho. O regime não impunha o que as 

pessoas deveriam fazer nos seus tempos de lazer, mas tentava ao máximo apontar o 

caminho que mais corresponde-se aos seus ideais. 

 

“iniciámos esta secção, correspondente a uma modalidade importante das 

obras sociais, no intuito de contribuir para o robustecimento físico dos 

nossos operários e para amenizar as distrações nas suas horas de ócio. 

Assim foi construído um campo de jogos, e fomenta-se a prática de 

desportos vários: gimnástica (sic), natação, atletismo, jôgo (sic) do pau, 

basket-ball, volley-ball, foot-ball, hand-ball, etc.” (PEREIRA, 2007:17) 

 

 

A partir do ano de 1938 começam a ser desenvolvidas as valências necessárias à atividade 

desportiva da secção. Já no ano de 1939 encontramos condições para a prática de alguns 

desportos, já aí se dispõe de um campo de basquetebol, voleibol, um relvado para a 

ginástica, pista para corrida, caixa de areia para saltos, zona para lançamento do peso, 

trapézio e argolas, aqui percebemos a dimensão que o desporto teria para as empresas e 

para o estado na imagem da FNAT.  

 

Tal como na fábrica as zonas ditas de lazer foram aumentando com o passar do tempo, 

foi adicionada uma piscina e depois uma casa-club que seria composta pela casa do 

pessoal, zona de vestiários, balneários para as práticas desportivas, secretaria, sala de 

reuniões, arrecadação e por fim no ano de 1968 será adicionado um pavilhão para outro 

tipo de desportos. Existe um claro ecletismo nas modalidades da secção desportiva e um 

claro investimento no ócio e bem-estar dos operários. 

 

 

“Nos anos seguintes as diversas equipas realizavam partidas mais oumenos frequentes no 

âmbito de torneios corporativos da FNAT ou deintercâmbios desportivos com diversas 

empresas e entidades (Fábrica de Louça de Sacavém, Empresa de Cimentos de Leiria, 

Polícia de Gaia Polícia deSegurança Pública do Porto, Engenheiros Reunidos, Armazéns 

Ferreirinha,Fábrica Portuguesa de Balanças, Fábrica da Vista Alegre, Empresa Electro-

Cerâmica do Candal, Feminino A. C., etc.)...” (PEREIRA, 2007:18) 
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O desporto sempre adquiriu um contorno amador, era o desporto pelo desporto, mas 

apesar disso com o passar do tempo foram criados alguns campeonatos que 

incrementaram competitividade. Ainda no ano de 1939 foi adicionada a ginástica 

feminina e mais tarde no ano de 1941 o pingue-pongue. 

 

A posição da FNAT era de elemento agregador que pretende só e apenas o desporto pelo 

desporto e a ocupação dos tempos livres, indica nos seus princípios que o desporto serve 

para despertar o bem-estar, a alegria, a organização e o gosto por uma vida saudável, 

sendo desaconselhado um grande ímpeto competitivo e a animosidade para com o 

adversário. 

 

Apesar dos princípios enunciados pela FNAT serem bastante claros, todos estes 

princípios na prática tornavam-se bastante românticos, estando patente que o desporto era 

muito competitivo, em certas modalidades, e levado a sério tanto pela empresa como 

pelos desportistas. 

 

  

“...na Secção Desportiva se via o desporto como mais do que um simples meio de 

distracção dos trabalhadores,parecem ser corroborados, involuntariamente, pelas próprias 

publicações do Carvalhinho. De facto, nestas é visível que o plantel das várias 

modalidades era quase sempre composto pelas mesmas pessoas (pelo menos ao nível das 

modalidades masculinas), provavelmente os melhores atletas; e se isto seria 

compreensível ao nível do basquete masculino, cujo número de aficionados era tal que 

permitia realizar torneios internos, já não o é tanto para as restantes modalidades” 

(PEREIRA, 2007:20) 

 

 

A Fábrica do Carvalhinho tornou-se um exemplo efetivo do que era a FNAT e para o que 

servia, a empresa foi usada como bandeira da zona norte no que diz respeito a alegria no 

trabalho e foi acolhendo cerimónias importantes que até seriam acompanhadas pela 

emissora nacional. Devemos salientar que muito desta pompa e circunstância era usada 

pela FNAT para a propaganda do regime do ditatorial. 
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Para além da ação desportiva, a fábrica foi alargando os horizontes e foi criando ócio de 

foro cultural, foi criado um grupo coral e um grupo recreativo. Estes grupos iam 

executando as suas performances em datas importantes do calendário gregoriano. 

Devemos também salientar os passeios e excursões promovidos pela casa do pessoal e 

que alegravam e uniam os operários. 

 

A análise histórica e social obriga-nos a manter viva a memória de um dos centros 

cerâmicos mais importantes que existiu em Portugal, esta ideia será reforçada pelas ações 

extratrabalho que adicionam uma singularidade à Fábrica Carvalhinho. Toda esta história 

imaterial de índole cultural e desportiva reforça a importância de manter vivo o espírito 

que esta unidade já teve. 

Análise edificado 

 

 

Relativamente à primeira unidade que será o nosso objeto de estudo a análise ao que ainda 

resta do edificado não será muito animadora, sobrevivente apenas uma ínfima parte do 

conjunto fabril que ali existiu. Será difícil identificar neste bem patrimonial um conjunto 

de patologias pontuais que naturalmente existem em edifícios abandonados. Existe neste 

exemplar um estado de ruína generalizado que coloca o bem em risco e coloca em perigo 

quem atravessa numa cota abaixo a pé ou de carro, tanto que o edifício neste momento se 

encontra escorado para salvaguardar o que resta da estrutura. 

 

No decorrer deste trabalho o conjunto sofreu intervenções de consolidação e demolição 

de algumas partes que se encontravam em muito mau estado de conservação. Foram 

demolidos pilares que ameaçavam ruir, os pisos e ligações verticais que já apresentavam 

o ferro armado e oxidado a olho nu. Restou, de um modo geral, as paredes da fachada e 

os fornos em tijolo maciço, sobrou da já ruína o que teria um maior valor patrimonial. 

 

Relativamente às paredes exteriores encontramos um aparelho em pedra granítica que se 

encontra sem nenhum tipo de revestimento exterior e interior, restando apenas a 

argamassa que liga as pedras e heras que invadiram pontualmente a fachada. No interior 

não se encontram nenhum tipo de paredes divisórias que provavelmente existiam, 

devemos lembrar também que no interior existia um reboco sobre o aparelho granítico do 
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qual já não resta quase nada, ou mesmo nada, por ter sido exposto por muito tempo aos 

elementos. 

 

Neste momento não resta nada do pavimento dos pisos, temos zonas em que está pedra à 

vista, noutras zonas cimento que foi colocado recentemente e zonas com terra vegetal, de 

lembrar que nos pisos que resistem existem plantas de forma pontual ao longo de toda à 

fábrica. Devemos focar no interior da fábrica onde encontramos restos de piso que resiste 

porque assenta diretamente na escarpa, de notar que este piso é formado por pedra 

aparelhada e em alguns pontos existe tijolo maciço, sendo revestido com cimento que foi 

colocado recentemente. 

 

Os elementos que constituem um valor patrimonial singular e que merecem ser 

preservados são os que ainda vão sobrevivendo melhor às marcas do tempo, os elementos 

singulares de que falamos são os fornos, exemplares raros da atividade que ali existiu. 

Temos na fábrica três fornos, distintos na forma, apenas iguais na materialidade que será 

o tijolo maciço. 

 

Ainda sobre o este conjunto edificado devemos destacar outras zonas que pertenciam ao 

conjunto e que já não são acessíveis por estarem seladas com pedras. A fábrica estava 

encaixada em diversas plataformas da escarpa, com a demolição das ligações verticais 

não conseguimos aceder a uma dessas plataformas, tivemos de subir a calçada das 

carquejeiras e observar desse ponto se ainda resistiam vestígios de outras zonas da fábrica, 

encontrou-se outro espaço da unidade do qual resta apenas o aparelho em pedra com cerca 

de um metro de altura pelo limite perimetral desse antigo espaço, mas já sem nenhum tipo 

de valor a ser preservado. 
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Apêndice III 

 

Peças desenhadas 

Caso de estudo 
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Planta cota 43.84                                                                                     1 - Administração 

 

Planta cota 40.54         2 – Recepção 3 – Corredor de destribuição 4 – Espaço expositivo  
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 Planta cota 37.44                                                                             4 – Espaço expositivo  

 Planta cota 34.44               3 – Corredor de destribuição  4 – Espaço expositivo 5  - Loja 
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Planta cota 31.44                                    6 - Restauração  7 – Copa espaço de restauração  

 

Planta cota 28.02  8– IS 9 – Foyer 10 – Arquivo 11 – Zona técnica 12 – Sala polivalente       
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Alçado frontal 
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Alçado lateral esquerdo  
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Alçado lateral direito 
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Corte longitudinal  
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Corte lateral esquerdo 
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Corte lateral direito  
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1 – Regularização  2 – Insolamento térmico  3 -  Tela asfáltica  4 – Betonilha armada  5 – Godo 
6 – Caleira de zinco  7 – Rufo de zinco  8 – Tijolo maciço   9 – Isolamento térmico  
10 – Grampos fixação   11 – Betão armado   12 – Placa viroc teto falso exterior 
13 – Facetas tijolo  14 – Suporte metálico  15 – Caixilho fixo    16 – Facetas tijolo 
17 -  Niveladores piso    18 – Placa viroc chão   19 – Laje betão pré-fabricado  20 – Suporte metálico   
21 – Calha escoamento águas pluviais 22 – Lajetas de betão 23 – Grampo fixação teto falso  
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2 – Insolamento térmico  3 -  Tela asfáltica  8 – Tijolo maciço   10 – Grampos fixação   11 – Betão 
armado   21 – Caixilho móvel  22 – Guarda corpos  23 – Calha escoamento águas pluviais 24 – Lajetas de 
betão   26 – Ventilação fachada 27 – Alvenaria pré-existente 29 – Enrocamento compacto  30 – 
Enrocamento  31- Terra vegetal   32 – Sapata betão  33 – Betão limpeza  34 – Tela asfáltica   35 – Tela 
pitonada  36 – Dreno   37 – Geotêxtil 
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Esquiço para explicação das intenções para o local, Zona alargada. 
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Explicação das zonas de exposição, onde os bens imoveis tomam uma posição expositiva juntamento com 
bens moveis.  
 



 CLX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intenção da zona de transição, passando assim pelo forno principal, local central do edificado. 
 
 
 



 CLXI 

 
Estudo do old english kiln (velho forno inglês) igual ao que encontra no local.  
 
 
 
 
 


