
MARVILA, MEMÓRIA INDUSTRIAL
A FÁBRICA COMO EQUIPAMENTO COLETIVO E CULTURAL

Bruna Marisa Carreira Reis
(Licenciada em Estudos Arquitetónicos)

Projeto Final de Mestrado para obtenção do
 Grau de Mestre em Arquitetura

Lisboa, FAUL, 26 Março de 2015

Faculdade de Arquitetura. Universidade de Lisboa

Presidente: Professor Associado Doutor José Aguiar
Arguente: Professor Auxiliar Doutor Pedro Belo Ravara

Orientador : Professor Associado Doutor Carlos Silva Lameiro
Coorientador: Professor Auxiliar Doutor António Borges Abel 



II



III

MARVILA, MEMÓRIA INDUSTRIAL
A FÁBRICA COMO EQUIPAMENTO COLETIVO E CULTURAL

 I RESUMO

 O presente relatório final de projeto pretende demonstrar e compreender a temática da fábrica como elemento 

determinante no processo de formação do tecido urbano da cidade industrial, nomeadamente na freguesia de Marvila na 

Lisboa Oriental. Abordando as questões relacionadas com o património industrial pretende-se demonstrar a pertinência da 

reabilitação da Antiga Sociedade Nacional de Fósforos e Antiga Fábrica de Borracha Luso-Belga, num contexto de revitali-

zação urbana.

 É o principal objetivo do projeto, restabelecer o significado histórico e cultural da fábrica, demonstrando o papel 

que as unidades fabris tiveram na origem e integração das comunidades próximas, numa metodologia que assenta na 

preservação da memória coletiva e do caráter do lugar. Pretende-se com o presente estudo de projeto, apontar uma direção 

para a intervenção em zonas de cariz industrial, através da requalificação de edifícios devolutos em novos espaços e novas 

utilizações coletivas, capazes de transformar as dinâmicas sociais, económicas e culturais. 

 O relatório está dividido em três fases distintas de trabalho, a primeira fase compreende uma componente mais 

teórica que procura justificar a pertinência do tema de trabalho, tanto como enquadrar a fábrica e os ciclos industriais, no 

processo de desenvolvimento histórico e cultural da cidade de Lisboa. Pretendendo enquadrar a temática proposta, em 

práticas atuais, são apresentados dois casos de estudo, de projetos de reconversão de edifícios industrias do universo da 

arquitetura ibérica,  nomeadamente a Escola de Artes dos Leões em Évora, e o Arquivo Municipal de Madrid. Nestes casos 

de estudo procurou-se compreender os processos inerentes ao ato de projetar sobre uma pré-existência de cariz industrial, 

e como se revelaram determinantes estas intervenções na envolvente urbana e social. A segunda fase do trabalho, fase de 

projeto, corresponde o desenvolvimento do projeto arquitetónico em si, numa componente mais prática, em que são apre-

sentadas as estratégias e metodologias adotadas, e justificadas segundo um panorama crítico da arquitetura e do urbanismo. 

A terceira e ultima fase do projeto, compreende a conclusão do trabalho, onde são apresentadas as considerações finais.

Palavras Chave: fábrica; equipamento coletivo; habitação; cidade industrial; património industrial; revitalização urbana.
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MARVILA, INDUSTRIAL MEMORY
THE FACTORY, AS A COLLECTIVE AND CULTURE EQUIPMENT

 II ABSTRACT

 The present final Project report aims to demonstrate and understand the factory theme as a determining factor in 

the process of formation of the urban fabric of the industrial city, particularly in the Marvila neighborhood in East Lisbon. 

Addressing issues related to industrial heritage, it is intended to demonstrate the relevance of the rehabilitation of the old 

National Society of Matches and the old Luso-Belgian Rubber Factory, in a context of urban revitalization. 

It is the main objective of the project, restoring the historical and cultural significance of the factory, demonstrating the role 

that factories had in the origin and integration of nearby communities, in a methodology based on the preservation of the 

collective memory and the character of the place. The intension of the present project study is to point a direction to interven-

tions in areas of industrial nature, through the rehabilitation of vacant buildings into new spaces and communal purposes, 

capable of transforming the social, economic and cultural dynamics.

The report is divided into three distinct phases of work; the first stage involves a more theoretical component that seeks to 

justify the relevance of the work theme, as well as placing factories and industrial cycles in the process of the historical and 

cultural development of the city of Lisbon. 

Intending to frame the proposed theme in current practices, it is presented two case studies of industrial building refurbish-

ment projects in the world of Iberian architecture, in particular, the Arts School in the Leões factory in Évora, and the Madrid 

Municipal Archive. In these case studies it is sought to understand the processes inherent in the act of designing on a pre-

existing industrial building, and how these interventions proved to be decisive in their urban and social environment.

The second phase of the project corresponds to the development of the architectural project itself, which presents the strate-

gies and methodologies adopted, justifying them according to a critical overview of architecture and urbanism.

The third and final phase of the Project constitutes the conclusions of the work, which are presented the final considerations.

Key words: factory; colective equipmante; housing; industrial city; industrial heritage; urban revitalization.
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Figura 90 - Gráfico - Espaços de Co-work, 2014. Reis, Bruna Marisa.

Figura 91 - Planta Corte CC, 2014. Reis, Bruna Marisa.

Figura 92 - Corte CC - Espaços de Cowork. Escala 1:400, 2014. Reis, Bruna Marisa.
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Figura 1 | Fábrica de Borracha Luso Belga. Pormenores de telhado e 
chaminé.
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INTRODUÇÃO

  O presente relatório do projeto final de mestrado desen-

volvido no âmbito da obtenção do grau de mestre em Ar-

quitetura, tem como tema, Marvila, Memória Industrial e 

visa ir ao encontro da temática Lisboa, cidade Antropo-Urbis 

(desenvolvido na disciplina de Laboratório de Projeto VI), 

e cuja diretriz assenta num sentido crítico no panorama da 

arquitetura e do urbanismo. O ensaio propõe um novo olhar 

sobre esta freguesia situada na Lisboa Oriental, cuja morfo-

logia é testemunha de profundas transformações provocadas 

pelos vários ciclos de industrialização.  O território de Mar-

vila apresenta-nos um legado de testemunhos de edifica-

dos industriais, que outrora satisfizeram um ciclo vital de 

produção e energia necessárias ao desenvolvimento da ci-

dade de Lisboa, contudo, estes, na sua maioria, encontram-

se hoje ao abandono, e em elevado estado de degradação 

que consequentemente condicionam a qualidade de vida 

social, ambiental e urbana, da população residente.

0.1. TEMA| Marvila, Memória Industrial

Figura 2 | Fotografia aérea da zona do Poço do Bispo, 1950.
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  O rápido desenvolvimento tecnológico, e o cambiar de 

meios de energia, que determinaram o século XX, introduz-

iram alterações significativas na organização da cidade e da 

sociedade. A chegada da linha férrea, a proximidade ao Rio, 

e ao Mar da Palha, foram fatores determinantes que dotaram 

Marvila de meios logísticos indispensáveis à proliferação da 

Indústria. Contudo os fatores que promoveram as atividades 

produtivas e económicas, não foram igualmente representa-

tivos de desenvolvimento humano e social no território.  

  A chegada das vias rápidas que sucederam à expansão 

da cidade de Lisboa, para Oriente, contribuíram significa-

tivamente para a descontinuidade urbana e a consequente 

fragmentação social do território de Marvila. Contudo estas 

mesmas acessibilidades determinam uma nova posição de 

centralidade entre a cidade antiga, a Baixa Pombalina, a ci-

dade dos anos 60, Alvalade/ Areeiro e nova cidade, o Parque 

das Nações, tornando o seu território um local expectante de 

consolidação, que se traduz agora num paradigma para as 

disciplinas da arquitetura e do urbanismo. 

Que futuro para as cidades industriais ?

  Nas maiores capitais europeias do século XIX, como Lon-
dres, Berlim, ou Bruxelas, o desenvolvimento industrial, al-
terou significativamente as paisagens urbanas e rurais, e o 
mesmo sucedeu em Lisboa, ainda que mais tarde e com 
menor expressão. Neste período a cidade industrial de Lis-
boa cresce maioritariamente ocupando os territórios peri-
urbanos junto às margens do rio Tejo, que usufruindo de 
melhores acessibilidades, criaram um novo limite à cidade, 
entre o rio.

  Esta expansão da malha urbana da cidade, não fora alvo de 
um planeamento, e embora no meio dos grandes quarteirões 
que constituíam as fábricas, incorporassem frequentemente 
núcleos de habitação para a crescente classe operária, estes 
não aferiam das melhores condições de habitabilidade. 
  Pretende-se com esta abordagem temática apontar dire-
trizes para a requalificação urbana da freguesia de Marvila, 
fomentando a valorização do património arquitetónico indus-

 
0.2. JUSTIFICAÇÃO DO TEMA| Contextualização
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trial, como suporte de uma identidade coletiva, e promover 
a revitalização da estrutura urbana e social em proximidade, 

partindo da reabilitação do edificado.  

  “O  património Industrial representa o testemunho de ativi-

dades que tiveram e que ainda têm profundas consequências 

históricas. As razões que justificam a proteção do património 

industrial decorrem essencialmente do valor universal 

daquela característica, e não da singularidade de quaisquer 

sítios excepcionais.”1.

1 Carta de Nizhny Tagil, sobre o Património Industrial. TICCIH, 
2003. The International Committee for the Conservation of the Industrial 
Heritage.

1 Tradução livre do autor. No original:“The industri-
al heritage is the evidence of activities which had and continue 
to have profound historical consequences. The motives for pro-
tecting the industrial heritage are based on the universal value 
of this evidence, rather than on the singularity of unique sites.”
(Carta de Nizhny Tagil, sobre o Património Industrial. TICCIH, 2003. The 
International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage.)
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INTRODUÇÃO

  O presente relatório visa documentar e justificar as de-

cisões adotadas na proposta de projeto final de mestrado, 

cujo desenvolvimento assenta na reabilitação do edificado 

excecional da Antiga Sociedade Nacional de Fósforos, e a 

Antiga Fábrica de Borracha Luso-Belga. Evocando, através 

da reabilitação do edificado, a memória coletiva que estas 

infraestruturas suportaram na definição e identidade local, 

ao mesmo tempo que procura encontrar uma solução para 

o tratamento destas estruturas obsoletas, que deixaram de 

ter utilidade, e participam na atualidade, como um limite ao 

meio ambiente da localidade.  A proposta de projeto pre-

tende, num contexto de revitalização urbana, abordar as 

questões relacionadas com o património industrial, e através 

da reabilitação e reconversão em novos espaços e usos, 

atribuir um novo sentido ao conjunto das duas antigas fá-

bricas, e ao quarteirão que estas circunscrevem no espaço 

urbano, de forma que participem como um novo espaço co-

letivo e cultural, na vida contemporânea da localidade.

  Pretende-se igualmente:

1- Reabilitação  e revitalização da infraestrutura fabril: com 

as especificidades de projetar sobre uma pré-existência de 

caráter industrial, num processo de reconversão de espaços 

e usos. Adaptando as condicionantes a uma solução que 

se pretende contemporânea, e em continuidade com o seu 

valor histórico.

2 – A  preservação da memória colectiva do lugar: através 

da conservação daqueles que são os elementos de maior 

significado e identidade no contexto da história da industri-

alização.

3 – Uma nova centralidade para Marvila : pretende-se com 

o programa proposto, despertar Marvila, para uma nova cen-

tralidade, onde a criação de uma fábrica criativa com es-

paços de trabalho e culturais, seja motivo de polarização de 

mais iniciativas e desenvolvimento da localidade.

 
0.3.  OBJETIVOS| Conceito e Projeto
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4 – Um polo cultural: atendendo ao programa proposto 

de caráter multifuncional, pretende-se que acondicione ao 

mesmo tempo espaços que permitam a integração de em-

presas ligadas à industria criativa, como ateliês e espaços de 

co-work. E espaços que promovam o contacto cultural, com 

a população envolvente, como auditório, oficinas, espaços 

expositivos e comerciais.

5 – Programas  de habitação temporária: a integração de tip-

ologias de habitação temporária e de co-habitação, permite 

que jovens criativos em início de carreira, trabalhem e vivam 

no complexo proposto, numa dinâmica de proximidade.

6 – Solução  arquitectónica contemporânea: procurou che-

gar-se a uma solução projetual cuja contemporaneidade 

se revele nos aspetos funcionais do projeto em si, como 

na tectónica adjacente à materialidade proposta, de modo 

que se unificasse todo o conjunto da unidade fabril. Com 

principal enfoque no tratamento do edificado pré-existente, 

que, reabilitado, demonstre as várias fases de conceção, ou 

a diferenciação entre os edifícios novos propostos de raiz.  

  A metodologia adotada para a elaboração deste relatório, foi 

de divisão em três momentos distintos, que compreendem 

uma componente mais teórica e outra mais prática, respeti-

vamente,  a justificação e desenvolvimento do projeto final 

de mestrado em si, e uma conclusão onde são apresentadas 

as considerações finais.
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  O primeiro momento do trabalho, corresponde a uma vert-

ente mais teórica, e compreende o Capitulo I, onde são de-

senvolvidos os subcapítulos do estado da arte, a fábrica  no 

espaço e no tempo, os casos de estudo e o enquadramento 

histórico de Marvila. Nesta primeira parte do trabalho pre-

tende-se demonstrar a pertinência da temática da – Fábrica 

- no contexto de desenvolvimento e transformação da mor-

fologia da cidade industrial, tanto na Europa como na cidade 

de Lisboa, e mais especificamente em Marvila. Pretende-se 

ainda, à luz do conceito de património industrial, demons-

trar a importância e as especificidades de intervenção em 

edifícios deste tipo, tendo como base de referência, casos 

de estudo, cujos exemplos se demonstraram relevantes, não 

só na construção da história da arquitetura industrial, mas 

também intervenções atuais, cujas reabilitações, se demon-

straram dotadas de contemporaneidade tornando sua análise 

relevante para o presente estudo.

  O segundo momento, o Capitulo II, corresponde a uma 

componente mais prática e diretamente relacionada com a 

proposta projetual, de intervenção e reabilitação da Fábrica 

de Borracha Luso-Belga e a Antiga Sociedade Nacional de 

Fósforos. Neste contexto desenvolvem-se os subcapítu-

los de contextualização e análise do território seguido da 

proposta de intervenção onde se desenvolve respetivamente 

a análise da estrutura urbana de Marvila, identificando  seus  

limites e  condicionantes os quais   revertem diretamente 

para a fundamentação da proposta de intervenção do projeto.

  O terceiro momento, corresponde ao Capitulo III, onde são 
apresentadas as considerações finais do presente relatório e 
do desenvolvimento do projeto de final de mestrado.

  A metodologia adotada, procurou segmentar a análise e 
conceção do projeto, centrando-se no tema da fábrica, des-
montando assim todo o seu significado histórico e cultural. 
Através da proposta de reabilitação da Antiga Sociedade 
Nacional de Fósforos, e Antiga Fábrica de Borracha Luso-

 
0.4.  METODOLOGIA| Estruturação do Trabalho
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Belga, de modo a direcionar a atenção das disciplinas da 
arquitetura e do urbanismo, para o processo de consolidação 
urbana, de zonas de caráter industrial.
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Figura 3 | Teatro da Bauhaus, 1925
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ESTADO DA ARTE

   A fábrica é um elemento da estrutura urbana das cidades, 

e é necessário compreender a sua génese na origem e 

definição do espaço urbano da cidade industrial. Recor-

rendo a bibliografia de vários autores conseguimos entender 

o impacto das fábricas na paisagem urbana, e como estas 

intervinham diretamente no seu ambiente e no comporta-

mento social.

  Segundo o  Dicionário de Língua Portuguesa, da Porto 

Editora, entende-se como fábrica, uma “[...] empresa des-

tinada à transformação ou conservação de matérias-primas 

ou à transformação de produtos semifinais em produtos fi-

nais [...]”. As fábricas requeriam meios logísticos específi-

cos, energéticos, de mobilidade de pessoas ou materiais, 

ou proximidade às mesmas, necessárias para o processo 

de transformação. Na obra de Kenneth Frampton, História 

Crítica da Arte Moderna, conseguimos entender os funda-

mentos da localização das cidades industrias, ”[…] para o 

estabelecimento de tal cidade deveriam ser a proximidade 

de matérias-primas ou a existência de uma força natural 

capaz de ser usada como energia, ou a conveniência dos 

métodos de transporte [...]” e ainda era um fator preferencial 

de localização, “[…] situadas na planície, na confluência 

do rio com seu afluente. Uma linha-tronco de ferrovia passa 

entre as fábricas […]”.

   No panorama português a implantação da indústria, surge 

sem um planeamento prévio, e propunha uma intervenção 

com abordagens multidisciplinares, tal como refere Manuel 

Teixeira em História Urbana de Portugal, “[...] para além de 

historiadores, encontramos geógrafos, economistas, sociól-

ogos e arquitetos debruçando-se sobre a cidade industrial 

[...]”, e aos respetivos fenómenos associados de aumento 

da população e crescimento urbano.

 

 
1.1.        A FÁBRICA| As Cidades Industriais
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  O processo de industrialização, introduziu no virar do 

século XIX grandes desafios ao planeamento urbano das 

cidades europeias, que procuraram responder a uma nova 

setorização do território de modo a integrar a indústria e as 

exigências sociais, com o aumento de população, fazendo 

destes territórios. O crescimento da periferia das cidades, de 

uma forma acelerada e anárquica, criara novos focos de in-

salubridade principalmente nas habitações operárias, dando 

origem a uma crescente preocupação, pelo planeamento e 

por questões higienistas. Segundo Manuela R. Magalhães, 

no ensaio A  Arquitetura Paisagista Morfologia e Complexi-

dade, as cidades industriais passa a ser um campo de ver-

dadeira experiências, inspirado pela atitude de Haussmann 

em Paris, e novos modelos de planeamento utópicos surgem 

como o Falanstérios de Fourrier e a Cidade Jardim de Eben-

ezer Howard, ou os modelos radicais-socialistas de Marx e 

Engels. Nesta construção da nova cidade destaca-se o pro-

jeto de Tony Garnier, destinada a uma comunidade exclusi-

vamente industrial, sendo segundo a mesma autora Manuela 

R. Magalhães o primeiro projeto em que a conceção do es-

paço é determinado pela função a que se destina.   

  Uma nova imagem é enfatizada pelas composições ar-

quitetónicas das fábricas que integradas numa hierarquia 

de metrópole, constituem elementos marcantes da cidade, 

suas construções são na maioria depuradas de um desenho 

ou ornamentação, que torna-se mais leve a sua imposição 

visual no meio ambiente. Le Corbusier no ensaio Vers Une 

Architecture, 1923 refere-se aos silos das fábricas industri-

ais americanas, mais especificamente às suas composições, 

de elementos com formas primárias, que coordenadas seg-

undo regras, “[...] provocam em nós emoções arquiteturais, 

fazendo ressoar assim a obra humana com a ordem universal 

[...]”. Ao falarmos de elementos que constituem a cidade, é 

necessário interpretar o texto de Kevin Lycnh em A Imagem 

da Cidade, na importância que o autor atribui à imagem, e 

como a sua perceção pode afetar o comportamento social 
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do homem. Na mesma obra o autor refere que as cidades 

são fruto de um processo rápido, que satisfaz interesses 

económicos individualizados ou coletivos, como o afirma na 

frase “[...] uma cidade é uma organização mutável com 

fins variados, um conjunto com muitas funções criados por 

muitos, de um modo relativamente rápido [...]”. 
 

  A paisagem industrial deve ser entendida como uma pais-

agem criada e manipulada pelo homem, Norbert-Schulz, no 

ensaio A  Paisagem e a Obra do Homem embora se refira a 

paisagem aos seus limites não edificados, o autor propõe um 

olhar atento ao que acredita ser o sentido unificado do objeto 

arquitetónico, ou seja devem ser considerados paisagem os 

elementos naturais numa interligação com as estruturas edi-

ficadas e não edificadas. Neste sentido a pratica arquitetural 

deve encerrar em si um olhar atento sobre a morfologia de 

cada local, e numa atitude multidisciplinar deve procurar ir 

ao encontro da verdadeira arquitetura que se debruça es-

sencialmente sobre as necessidades do homem, tal como 

afirma Walter Gropius, na reflexão Bauhaus-Nova Arquitetura 

na frase “[...] uma construção só irá suscitar efeito intenso 

depois de satisfeitas, para todas as distâncias possíveis e to-

dos os aspetos, todas as condições de escala humana [...]”.     

A arquitetura é tal como a define Campo Baeza no estudo 

Pensar com as Mãos, um disciplina que carece da atividade 

criadora que a sustente, contudo essas ideias devem ser tra-

duzidas em materialidade, e sendo ela uma ideia construída 

deve ser feita com rigor. 
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  O Património Industrial é um conceito que se encontra 
enquadrado no conceito de Património Cultural, e ainda 
que seja pouco conhecido e explorado em Portugal, con-
seguimos encontrar os seus fundamentos na Lei de base 
do Património Cultural Português (Lei nº 107/2001 de 8 de 
Setembro), referindo-se a esta tipologia edificada como um 
testemunho, “[...] com valor de civilização ou de cultura 
portadores de interesse cultural relevante, devam ser objeto 
de especial proteção e valorização.”. 
   O conceito de Património Industrial defende e explora os 
valores e significados históricos de tais edifícios, como um 
testemunho da definição de uma identidade local ou region-
al, e é o principal documento que traduz as ideologias deste 
conceito a Carta de Nizhny, elaborado pela International 
Committee for the Conservation of the Industrial Heritage 
2003, que aborda os instrumentos necessárias à identifi-
cação e salvaguarda dos mesmos. 
   Segundo Ana Serrano, na dissertação Reconversão de Es-
paços Industriais, a mesma refere que a “[...] arqueologia 
industrial abrange diversos campos da investigação, entre 
eles a arquitetura a sociologia, a ciência, a história, que con-
tribuem para um conhecimento mais completo da atividade 
[...]”, fazendo-se por isso recorrer de vários instrumentos 
de uma cooperação interdisciplinar para a inventariação e 
salvaguarda do Património Industrial.

 
1.2. O PATRIMONIO INDUSTRIAL| Conceitos e  
 Fundamentos
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Figura 4 | Continuous Monument, 1969.
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  Ao longo da história podemos evidenciar vários edifícios 

e autores, cujos casos contribuíram quantitativamente para 

a definição do conceito de fábrica, como uma tipologia ar-

quitetónica distinta, que satisfaz princípios de produção e 

trabalho. Entende-se como fábrica um edifício, cuja principal 

característica é o acomodamento de pessoas e máquinas, 

cujo intuito é o de processar bens e matérias a fim de obter 

produtos necessários ao consumo da vida contemporânea. 

  Com a revolução industrial e os avanços tecnológicos que 

advieram de novos meios de energia, as primeiras fábricas 

de manufatura foram abandonadas dando lugar às novas 

industrias modernas, cujos processos de fabrico, e maqui-

naria, requeriam exigentes níveis de funcionalidade e racion-

alismo, fazendo com que o espaço da fábrica se alterasse 

significativamente, introduzindo novos materiais e técnicas 

construtivas, fazendo da arquitetura industrial um verdadeiro 

campo de experimentação.

   A arquitetura industrial incorpora em si valores tecnológi-

cos, sociais e culturais, que são uma referência exemplar 

das transformações dos valores da sociedade e da arquitetu-

ra do século XIX  e princípios do século XX. A revolução 

industrial introduziu significativas alterações à sociedade, e 

ao consumo por parte desta. Com efeito, conceitos como os 

de padronização, simplificação e modulação passam a ser 

linguagens correntes, não só na indústria mas também na 

arquitetura, sendo esta influência direta mais expressiva com 

a Arquitetura Moderna, e a incorporação desses conceitos 

na habitação coletiva, que procurava novas soluções, para a 

crescente população das cidades.

 
2.1.        A FÁBRICA| na História  da Arquitetura

Figura 5 | Garagem Gosplan, 1926-1936.
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  No início do século XX, a fábrica sofre uma forçosa trans-

formação com a introdução da máquina e dos processos 

de produção em série otimizados, e é neste momento que 

o edifício assume a sua verdadeira importância, ou seja 

ao edifício passam a ser exigidos as mesmas faculdades 

da máquina em si. O edifício deve revelar-se como a es-

pinha dorsal do processo produtivo, dotado de padrões de 

racionalismo, onde os novos materiais e novas técnicas de 

construção, permitem a amplitude dos espaços, de modo a 

proporcionar uma maior eficácia de controlo da produção. 

As primeiras fábricas deste período, são, por ventura, ainda 

grandes caixas desprovidas de uma atenção arquitetónica, e 

onde à dureza destes edifícios eram frequentemente ados-

sados elementos e linguagens arquitetónicas historicistas, 

que procuravam atenuar e aligeirar a sua imagem.

  Assim o descreve Adolf Behene (1996) em Der Moderne 

Zweckbau, 1923, citado por Ana Almeida (2009) referindo-

se aos tímidos passos  europeus que eram dados no campo 

da arquitetura industrial, contrastando com as inovações que 

se desenvolviam na América:

   “[...] As fábricas, aqui, como em qualquer outra parte, 

erguiam-se da forma mais tosca e barata, com o maior des-

dém. Não se esbanjava nelas nenhuma intenção configura-

dora, e se ocasionalmente se colocava alguma pequena torre 

gótica ou um frontão renascentista, conseguia-se somente 

falsificar o resultado. A fábrica de pátios sombrios, pas-

sadiços estreitos e vidraças cegas, espaços baixos e escu-

ros, mais parecidos com uma prisão do que com um lugar 

de trabalho produtivo [...]“2.

2 ALMEIDA, Ana Catarina Tiago de. Industria e Arquitectura. 
Prova Final de Licenciatura em Arquitetura. Parq/FCTUC. Coimbra 2009.

Figura 6 | Deutscher Post AEG, 2007.
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 A nova linguagem pragmática da arquitetura industrial 

surge na Alemanha, nas primeiras décadas do século XX, 

e é produto da corrente cultural emergente que neste país 

apelava á organização entre as artes, o desenho e a industria 

com o intuito de criar produtos industriais de grande quali-

dade. É neste contexto que surge a Deutscher Werkbund, 

uma corrente liderada por um grupo de arquitetos, desen-

hadores, e industriais, dos quais se destacam Peter Behrens, 

Walter Gropius e Mies Van der Rohe. Estes promoviam uma 

vertente experimentalista entre arte e técnica associada à  in-

dústria, introduzindo na sociedade da época novos produtos 

e espaços de habitar, baseando-se em conceitos estéticos 

e de qualidade, dos quais a arquitetura industrial não ficou 

impar. O contributo para a renovação da arquitetura indus-

trial, dá-se com a normalização dos próprios produtos da 

indústria, e dos materiais como o vidro, o aço e o betão, que 

eram aplicados segundo uma redução formal e simplificada. 

A utilização de materiais normalizados, que permitiam um 

maior controlo e racionalização de todo o processo de con-

ceção atribuíam aos edifícios um estilo mais linear e purista.

  As composições desta nova arquitetura contrastam entre os 

elementos estruturais em betão e a fragilidade dos painéis 

envidraçados das fachadas, combinação que permitia a ob-

tenção de espaços interiores de maior amplitude, ao mesmo 

tempo que o revestimento em vidro promovia a ventilação 

e iluminação de modo a garantir o bem estar do ambiente 

de trabalho. É exemplo destas premissas o projeto de Peter 

Behrens para a nova fábrica de turbinas da AEG, em 1909 e 

em que se pode constatar esta nova linguagem industrial, 

aplicada à arquitetura, e é o de tal forma que Kenneth Framp-

ton, a descreve como uma “[...] obra de arte consciente, 

umtemplo ao poder da indústria [...]”3.

3 FRAMPTON, Kenneth.  História Crítica da Arquitetura Mod-
erna. São Paulo. Martins Fontes, 1997.

Figura 7 | Fábrica de Turbinas da AEG.
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  Outro exemplo das novas formas da arquitetura industrial 

é a expansão da fábrica Fargus, projeto executado por Wal-

ter Gropius, para a construção de um edifico de armazéns e 

escritórios, que melhorasse a imagem da fábrica. Convicto 

de que a expressão da nova arquitetura devia advir de novas 

formas, e obcecado pelas técnicas construtivas, Gropius, 

cria um edifício paralelepipédico com fachadas em cortina 

de vidro e caixilharia de metálica, num desenho abstrato e 

depurado. Em busca de um espírito industrial moderno, tal 

como sucedera na fábrica da AEG, onde Gropius havia sido 

colaborador de Behrens, procedeu-se à utilização dos novos 

materiais, que, ao mesmo tempo que provocavam uma sen-

sação de desmaterialização do edificado, demonstrava uma 

nova atitude que dignificava as condições de trabalho, no 

que respeita à atenção dada à ventilação e iluminação. 

  “[...] Nossa incumbência atual parece ser a de descobrir 

quais traços de nossa gigantesca civilização industrial que 

incorporam os melhores e os mais duradouros valores, e por 

isso, devem ser cultivados como núcleo essencial de uma 

nova utilização [...]”4.

  À época, a moderna arquitetura industrial, devia assentar 

principalmente na conceção espacial, cujos espaços prag-

máticos satisfizessem necessidades de funcionalidade e 

racionalidade, respondendo ao mesmo tempo a questões de 

salubridade, e segurança, secundarizando outras de ordem 

ornamental. Tal como o afirma Albert Kahn, citado por Ana 

Serrano (2010) “[...] Architecture is 90% business and 10% 

art [...]”5, referindo-se aos edifícios de industria automóvel, 

ue surgiam no continente Americano. 

  

4 GROPIUS, Walter. Bauhaus: Nova Arquitectura.  4ª Edição. 
Editora Perspectiva. São Paulo 1994.
5 SERRANO, Ana Catarina Bispo. Reconversão de Espaços 
Industriais. Dissertação de Mestrado, 2010 Lisboa.

Figura 8 | Fábrica da Fargus
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  As novas criações modernas que provinham do outro lado 

do atlântico, foram a influência e o impulso decisivo aos 

jovens artistas europeus, como Walter Gropius ou Le Cor-

busier, que tanto ansiavam por uma expressão da vida mod-

erna.

  No inicio do século XX, a indústria europeia implementava 

a mecanização do ofício simples, enquanto que a sua con-

génere Americana, implementava já a mecanização do ofí-

cio complexo, onde a linha de produção era continua, e tais 

factos são determinantes para a discrepância das inovações 

estéticas e formais entre ambas as arquiteturas, não obstante 

o facto de que na América as criações surgem desvinculadas 

de historicismos. 

  É neste contexto industrial que surgem os primeiros edifí-

cios do movimento moderno que se traduzem igualmente 

numa linguagem abstrata e limpa, numa nova atitude entre a 

arte e a técnica, subsequentes da estética da máquina, “[...] 

casa como uma máquina de habitar [...]”6. 

  Este paradigma da máquina, sintetiza as inovações de ordem 

espacial, e são o resultado da uniformização dos materiais, 

que aplicados contrastam entre os elementos do sistema es-

trutural, a as superfícies continuas das fachadas, resultando 

numa combinação de funcionalidade dos espaços. 

  Um exemplo excecional destas premissas modernas é o 

novo edifício da Bauhaus em Dessau, projetado por Walter 

Gropius em 1926, para a escola que combinava simultanea-

mente as belas-artes e as artes aplicadas, respetivamente 

a Escola de Artes e a Escola de Artes e Ofícios, bem repre-

sentativo das dimensões das novas relações entre as artes, 

o desenho e a industria, num campo de experimentação que 

procurava criar uma gramática visual e identitária para os 

novos objetos industriais. O inovador edifício em betão ar-

mado é revestido com grandes superfícies alternadas entre       

estuque, ou bandas horizontais em parede-cortinas de vidro, 

6 CORBUSIER, Le. Vers une Architecture, 1923. Trad. Brasileira: 
Por uma arquitectura. Editora Perspectiva, São Paulo,1994.

Figura 9 | Escola da Bauhaus.
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que comungaram numa composição estritamente inovadora 

e funcionalista.
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  O processo de industrialização introduziu, no virar do sécu-

lo XIX, grandes desafios ao planeamento urbano das cidades 

europeias, como Lisboa, Londres, Paris ou Amesterdão, que 

procuraram responder a uma nova setorização do território 

de modo a integrar a indústria e as exigências sociais, como 

o aumento de população.  Responsável por uma transfor-

mação radical da paisagem urbana e rural, o processo indus-

trial protagonizou uma “[...] paisagem criada pela produção 

e pela economia [...]”7, fazendo dos edifícios industriais ver-

dadeiros testemunhos de valores sociais e culturais, especí-

ficos, de uma organização em rede vinculada às industrias. 

  Associado às exigências da industria, surge uma arquitetura 

particular, cuja materialidade e sistemas construtivos são 

representativos da própria evolução da industria, tal como 

afirma Ana Serrano (2010), “[...] os materiais e os sistemas 

de construção foram evoluindo a par da própria industria 

e mostram-se pioneiros no âmbito da engenharia e da ar-

quitetura [...]”8.    

  O rápido desenvolvimento tecnológico, e o cambiar dos 

ciclos de industrialização provocaram profundas alterações 

nas paisagens urbanas, caracterizando estes territórios como 

“[...] desequilibrados e em dispersão física, social e fun-

cional [...]”9. A explosão demográfica do século XX, e a in-

trodução de novas infraestruturas de mobilidade originaram 

padrões mais complexos de urbanismo e de maior dimen-

são, cujos territórios transpuseram os limites das antigas zo-

nas periféricas e industriais, tornando-as locais expectantes 

a consolidar, e verdadeiros desafios para as disciplinas da 

arquitetura e do urbanismo. 

  

7 PAREDES, Pedro Fernandes. Marvila. Tranversalidades Ribeir-
inhas: Integração infra-estrutural e renovaçãoo do tecido urbano. FAUTL, 
2011.Tese de Mestrado.
8 SERRANO, Ana Catarina Bispo. Reconversão de Espaços 
Industriais. Dissertação de Mestrado, 2010 Lisboa.
9 SERRANO, Ana Catarina Bispo. Reconversão de Espaços 
Industriais. Dissertação de Mestrado, 2010 Lisboa.

 
2.2.       A FÁBRICA| Processos de Construção e   
 Transformação
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  As fábricas e os grandes complexos industriais descativa-

das, representam objetos obsoletos que contaminam quer a 

imagem da cidade como a qualidade de vida do espaço ur-

bano, fazendo da recuperação e revalorização destas infraes-

truturas, verdadeiros instrumentos de requalificação urbana 

e são parte integrante de planos à escala da cidade, tal como 

refere Ana Serrano (2010) na citação:

  “[...] Intervir equivale a atuar conscientemente no processo 

dinâmico da cidade; devendo analisar-se que em todo o 

caso devem ser garantidas a estabilidade mínima necessária 

para que a forma urbana, nas suas partes e no seu todo, pro-

longuem uma identidade que foi conseguida de forma lenta 

e laboriosamente. Como foi dito noutra passagem, a cidade 

é um património do passado até ao futuro, e se possível mel-

horando o presente [...]”.10

  Cada realidade requer uma solução de intervenção e cada 

caso deve  satisfazer uma multiplicidade de condicionantes, 

quer económicas, sociais, tanto como arquitetónicas e ur-

banísticas no tratamento do património industrial e cultur-

al.  A valorização de património industrial  e a intervenção 

sobre o mesmo implica sempre transformações, tornando 

necessária uma avaliação do pré-existente e das necessi-

dades de adaptação a  novos programas e usos. Pether 

Zumpthor, na proposta vencedora do concurso do Meelfab-

rieek, antiga fábrica de farinha, situada num bastião medi-

eval da fortificação de Leiden na Holanda, propõe desen-

volver nos vários edifícios que compreendem o complexo 

industrial, um programa diversificado aberto ao público, que 

inclui hotel, locais de trabalho como ateliês, oficinas lojas, 

habitação temporária para estudantes, lofts e habitação per-

manente, entre outros, espaços e serviços catalisadores de 

atividades de uma cidade contemporânea.

 

10 SERRANO, Ana Catarina. Reconversão de Espaços Industriais, 
Três Projectos de Investigação em Portugal. IST, Lisboa 2010. Tese de 
Mestrado.

Figura 10 | Meelfabriek. A passagem industrial a
partir do parque Anker.

10 Tradução livre do autor. No original:“TIntervenir equivale a 
actuar conscientemente en el proceso dinámico de la ciudad; debiendo 
añalisarse que, en todo caso, habría de garantizarse la mínima estabilidad 
necesaria para  que la forma urbana, en sus partes y en el todo, pro-
longue una identidad que ha sido conseguida lenta y ltrabajosamente. 
Como se ha dicho en otro pasaje, la ciudad es un patrimonio del pasado 
a tranferir hacia el futuro y, si es posible, mejorando por ele presente.”
(Citado na Obra:. SERRANO, Ana Catarina – Reconversão de Espaços 
Industriais, Três Projectos de Investigação em Portugal. IST, Lisboa 2010. 
Tese de Mestrado. Original -  GARCIA, Francisco de, 1992. Construir en 
lo construido: la arquitectura como Modificaón, Nerea, Madrid.)
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   Sendo seus principais objetivos a dignificação de um dos 

últimos testemunhos do passado industrial de Leiden, e ao 

mesmo tempo transformar a vida e a energia urbana da velho 

e o novo, Peter Zumpthor desenvolve o projeto com especial 

atenção às técnicas de construção e aos materiais locais de 

modo a que os edifícios adquiram o seu valor histórico num 

estado original numa interpretação do genius loci.

  “[...] Quando me deparo com um edifício que tem desen-

volvido uma presença especial em conexão com o lugar que 

está, eu às vezes sinto que está imbuído de uma tensão in-

terna que se refere a algo para além do lugar em si. Parece 

ser parte da essência do seu lugar e, ao mesmo tempo em 

que fala do mundo como um todo [...]”11. 

  O tecido urbano das cidades é produto de uma construção 

lenta, seus espaços e edifícios tendem a modificar-se para 

novos usos e ocupações, e assim tal como sucede com a 

estrutura urbana estes prolongam-se para além das suas fun-

ções. A introdução de novas tecnologias e materiais de con-

strução,  que advieram dos processos de industrialização, 

ao mesmo tempo que otimizavam os custos da construção, 

determinaram um entrave aos processos de reabilitação, 

fazendo desta metodologia uma intenção motivada apenas 

pelos seus valores históricos ou patrimoniais. 

  Apenas em finais do século XX, com o desenvolvimento do 

conceito de património, se passam a abranger outras tipolo-

gias arquitetónicas como as indústrias, deixando de ser alvo 

de classificação apenas os edifícios históricos ou de grande 

valor patrimonial. As construções de edifícios industriais 

possui características que as tornam favoráveis à adaptação 

de novos usos e funcionalidades, visto as suas construções 

de caráter sólido, serem, na sua maioria, espaços de grande 

amplitude em formato de openspace, 

11 LECTURE BY PETER ZUMTHOR. Meelfabriek – A project of 
redeveloment and urban renewal – Palestra organizada por NAI 17 de 
junho 2010.

Figura 11 | Meelfabriek. Construções antigas,
novas fachadas, vista a partir do leste.

11 Tradução livre do autor. No original:“When I come across a 
building that has developed a special presence in connection with the place 
it stands in, I sometimes feel that is imbued with an inner tension that refers 
to something over and above the place itself. It seems to be part of the es-
sence of its place, and at the same time it speaks of the world as a whole”
(Citado na Palestra: LECTURE BY PETER ZUMTHOR. Meelfabriek  - A 
project of redeveloment and urban renewal – Palestra organizada por NAI 
17 de junho 2010.)
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  Segundo Ana Serrano (2010), a sua “[...] configuração es-

pecial é simples e o seu sistema construtivo estar preparado 

para grandes escalas [...]”12.

  Ao mesmo tempo que permite uma transformação e ar-

ticulação da estrutura urbana, preserva-se a identidade e a 

memória da imagem urbana. No projeto da nova Fundação 

da Prada, desenvolvido em colaboração pelos ateliês AMO 

e OMA, dos quais se destaca a participação de Rem Koohl-

las, o desenvolvimento assenta na proposta de reabilitação 

de um antigo complexo industrial, antiga Socità Distillerie 

Italiane, situado no Largo Isarco a sul de Milão, de forma a 

albergar um centro de arte contemporânea. 

  O projeto prevê a exploração do edificado existente, 

preservando os edifícios cuja construção e matérias denun-

ciam o ambiente industrial e, assim, tratados com a religi-

osidade que se pretende, tanto como contempla a criação 

de novos edifícios que criados de raíz promovem uma di-

versidade de ambientes e adaptados aos novos usos como 

espaços expositivos e multimédia. 

Consideram-se como principais transformações, a adição 

de uma torre cujos escritórios e espaços de trabalho tiram 

partido de uma vista privilegiada sobre a envolvente, e ainda 

a demolição de alguns edifícios no interior de complexo, 

de modo a qualificar espaço público ao ar livre. A nova 

Fundação da Prada surge como uma necessidade de expan-

são dos seus espaços expositivos tanto como de um ponto 

de encontro da sua perspetiva cultural, numa perfeita relação 

entre a coexistência de arquitetura contemporânea com a re-

generação de uma área histórica industrial.

   A revolução industrial foi o ponto de partida para a comple-

ta mutação do desenvolvimento histórico, social, económico 

e urbano da sociedade. A cidade e tipologias construtivas, 

até à data, subdividiam-se em habitação, comércio, serviços 

e toda a área de território disponível era dedicada ao cultivo. 

12 SERRANO, Ana Catarina. Reconversão de Espaços Industriais, 
Três Projectos de Investigação em Portugal. IST, Lisboa 2010. Tese de 
Mestrado.

Figure 13 | Fotografia da maquete, Fondazione Prada, 2008.

Figura 12 | Fondazione Prada, Largo Isarco, 2008.
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Figure 14| Entrada arquivo municipal de Madrid, 2010.
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  A transformação de matérias primas em produtos era ini-

cialmente efetuada por artesãos em oficinas, denominada de 

manufatura, e apenas com a chegada da era industrial ocorre 

uma mudança completa do modo de produção. A introdução 

da máquina no processo de fabrico, possibilitou produções 

de grande escala com baixos custos e tempo de produção, 

alterando profundamente a sociedade de consumo. 

 A presença da indústria na malha urbana da cidade repre-

senta o testemunho de uma atividade que influenciou toda a 

evolução da génese urbana e cabe a nós, sociedade, defend-

er este legado que “[...] que reveste um valor social como 

parte do registo de vida e homens e mulheres comuns, e 

como tal confere-lhes um importante sentimento identitário 

[...]”13.   O tipo de construção aplicado a edifícios de fins 

industriais além de pioneiros eram caracterizados por uma 

linguagem arquitetónica muito especifica, que foi respon-

sável pela mudança radical que ocorreu no tecido urbano 

das grandes cidades aos longo dos séculos. Primariamente 

de dimensões reduzidas, são construções em tijolo, e situ-

am-se junto a centros urbanos, com o desenvolvimento tec-

nológico e a inserção do ferro na arquitetura, rapidamente os 

edifícios foram transformados em outros mais amplos que 

acoplavam toda uma vivência e serviços anexados à entidade 

fabril, de onde surgem as primeiras vilas e bairros operários.

  

Mais tarde, com a chegada do betão, da industria química 

e do crescimentos das malhas urbanas os edifícios percur-

sores no processo de  industrialização tornam-se inadequa-

dos, e rapidamente são deixados ao abandono, tornando-se 

objetos obsoletos das periferias urbanas e substituídos por 

“[...] novos polos industrializados [...]”14. 

13 Carta de Nizhny Tagil, sobre o Património Industrial. TICCIH, 
2003. The International Committee for the Conservation of the Industrial 
Heritage.
14 SERRANO, Ana Catarina Bispo. Reconversão de Espaços 
Industriais. Dissertação de Mestrado, 2010 Lisboa.
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 zação de Património industrial

13 Tradução livre do autor. No original:“is of social val-
ue as part of the record of the lives of ordinary men and wom-
en, and as such it provides an important sense of identity.”
(Carta de Nizhny Tagil, sobre o Património Industrial. TICCIH, 2003. The 
International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage.)

15 Tradução livre do autor. No original:“ Rar-
ity, in terms of the survival of particular processes, site typolo-
gies or landscapes, adds particular value and should be care-
fully assessed. Early or pioneering examples are of especial value..”
(Carta de Nizhny Tagil, sobre o Património Industrial. TICCIH, 2003. The 
International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage.)
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  O importante legado que a arquitetura industrial nos deixa 

são elementos que devemos preservar a todo o custo, pois

é de todo o nosso interesse salvaguardar os vestígios da 

evolução histórica da humanidade, tanto como os seus le-

gados materiais “[...] são representativos de uma raridade, 

em termos de sobrevivência de processos específicos de 

produção, de tipologias de sítios ou de paisagem [...]”15, 

que devem ser defendidos de modo a e incluir no público e 

nas gerações futuras. 

METODOLOGIA 

  Com a chegada do Modernismo e dos novos ideais, que 

defendiam o progresso e aboliam o antigo e velho, pois os 

mesmos eram considerandos como um limite à evolução, 

muitos dos edifícios exemplares da história da industri-

alização foram destruídos na Europa. Só a partir dos anos 

70 é que se adquire alguma preocupação em relação ao 

património industrial e à sua reutilização sendo a mais usual 

a reconversão de antigas unidades fabris em “[...] núcleos 

museológicos [...]”16, e o investimento feito maioritari-

amente por parte de entidades públicas locais. 

  Hoje, a arquitetura industrial e a sua salvaguarda, não se 

encontram determinadas nos planos urbanísticos que temos 

à disposição, e a ausência da sensibilização profissional e 

da própria população, fazem do seu destino mais provável 

o abandono e a destruição. Para a proteção do passado 

histórico arquitetónico é necessário a inventariação e a in-

vestigação sobre a importância de cada um dos objetos de 

valor industrial, distinguindo-os nas suas diferentes tipolo-

gias construtivas e na sua utilização, através de fundamentos 

baseados em  levantamentos fotográficos e topográficos.

15 Carta de Nizhny Tagil, sobre o Património Industrial. TICCIH, 
2003. The International Committee for the Conservation of the Industrial 
Heritage.
16 SERRANO, Ana Catarina Bispo. Reconversão de Espaços 
Industriais. Dissertação de Mestrado, 2010 Lisboa.
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 Os objetos arquitetónicos que apresentarem uma recon-

hecida importância arquitetónica e patrimonial devem ser 

protegidos por regulamentos externos e legalmente conci-

sos, como a Lista do Património Mundial da UNESCO, de 

forma a tornar possível conservar a autenticidade do espólio 

considerado como legado industrial, assim como catalogar 

os lugares em risco de ruína e abandono. Intervenções ar-

quitetónicas em edifícios de relevada importância industrial 

devem ver limitadas as possibilidades de intervenção “[...]  

que comprometa a sua integridade histórica ou a autentici-

dade da sua construção [...]”17, para que não se comprometa 

a integridade histórica do existente. Se não forem tomadas 

medidas de preservação exemplos importantes desta ar-

quitetura podem facilmente ser destruídos em prol de uma 

nova construção o que se torna uma perda para a sociedade. 

REVITALIZAÇÃO

 

  Os grandes complexos industriais dos centros urbanos, 

agora obsoletos e deixados ao abandono são muitas vezes 

apontados como a doença da degradação urbana. A dec-

adência do equipamento industrial e seu despovoamento 

contribui para o consequente abandono e diminuição da 

qualidade urbana envolvente.  A recuperação das instalações 

devolutas revela-se um valioso instrumento de revitalização, 

através do preenchimento de lacunas das necessidades lo-

cais, preservando a herança histórica da cidade. 

  

O investimento, que poderá ser tanto público como privado, 

é uma oportunidade de requalificação da cidade com a in-

trodução de novos equipamentos e serviços adequados às 

necessidades de cada bairro e com implementação de novos 

serviços atrativos às faixas etárias mais jovens e que permi-

tam a sua fixação nas áreas envolventes. 

17 Carta de Nizhny Tagil, sobre o Património Industrial. TICCIH, 
2003. The International Committee for the Conservation of the Industrial 
Heritage.

17 Tradução livre do autor. No original:“that compro-
mise their historical integrity or the authenticity of their fabric.”
(Carta de Nizhny Tagil, sobre o Património Industrial. TICCIH, 2003. The 
International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage.)
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  São cada vez   mais comuns os exemplos de requalifi-

cações de arquitetura industrial, que os tornam um caso de 

sucesso, como algo de importante para a identificação e val-

orização deste patr-imónio.                                                                                                                          

  A reconversão destes espaços deve de ser sempre iniciada 

com uma seleção prévia do valor histórico da pré existência 

e a intervenção deve de estar adequada à natureza e às “[...] 

potencialidades que o edifício o permite [...]”18. 

  As características da construção industrial permitem uma 

polivalência de fins de apropriação,  a sua construção sólida, 

os amplos vãos de grandes dimensões, associados à sobrie-

dade construtiva como a própria estrutura que está preparada 

para a receção de grandes cargas permitem a inserção de 

um numero de soluções que demonstram as mais valias da 

apropriação que este tipo de espaço permite. 

 

 

18 SERRANO, Ana Catarina Bispo. Reconversão de Espaços 
Industriais. Dissertação de Mestrado, 2010 Lisboa.
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  O conjunto industrial da Fábrica dos Leões, fundada pela 

Sociedade Alentejana de Moagem no início do século XX, 

constitui uma referência na indústria da moagem local. 

Mantendo o seu funcionamento até 1993, a fábrica seria ad-

quirida pela Universidade de Évora para integrar o núcleo de 

Artes. Localizado a norte da cidade de Évora, o conjunto é 

delimitado pela Estrada Nacional 18 e pela antiga linha fer-

roviária Évora-Mora (atualmente eco-pista) e está inserido 

num contexto predominantemente rural. De “[...] excessiva 

volumetria imposta de forma abrupta na planura [...]”19 a an-

tiga fábrica destaca-se da sua envolvente.

  Assim, a ideia principal da proposta de intervenção, dos 

arquitetos Inês Lobo e Ventura Trindade, consistiu em adap-

tar ao máximo a tipologia dos edifícios ao programa do polo 

universitário, preservando a essência do conjunto industrial. 

Em forma de U, a fábrica era composta por uma heteroge-

neidade de edifícios monotemáticos independentes entre 

eles, que dificultava a ocupação da universidade ao espaço. 

Numa leitura geral do conjunto fabril, a equipa de arquitetos 

responsáveis pelo projeto de intervenção teve como objetivo 

preservar a remoção de estruturas que não fariam parte do 

conjunto primário, de qualidade arquitetónica menos inter-

essante, devolvendo as características essenciais, formais e 

espaciais conjunto, “[...] a simplicidade original como valor 

intrínseco da estrutura [...]“20.

 Deste modo, na proposta de arquitetura surge um novo 

corpo no alinhamento dos silos do edifício principal, que 

alberga o curso de Artes Visuais e Multimédia, de estrutura 

metálica e revestido a chapa galvanizada ondulada, que se 

distingue das preexistências de alvenaria. 

19 LOBO, Inês. Memória Descritiva: Projecto de Reutilização da 
Antiga Fábrica dos Leões. Évora, 2008.
20 LOBO, Inês. Memória Descritiva: Projecto de Reutilização da 
Antiga Fábrica dos Leões. Évora, 2008.

 
3.2       FÁBRICA DOS LEÕES | Complexo de Artes  
 Visuais e Arquitetura.

Figura 16 | Alçado frontal do edifício de Artes Visuais e Multimedia, 
2009.

Figura 15 | Imagem Corporativa da Fábrica dos Leões.
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  O edifício principal da fábrica é destinado ao curso de 

Arquitetura, aqui a intervenção dos arquitetos restringiu-se 

mais ao nível da recuperação da estrutura, visto que o edifí-

cio continha quatro grandes naves disponíveis que serviriam 

na perfeição para a prática da disciplina de projeto em at-

elier.  No edifício adjacente é atribuído o uso do centro de 

documentação e sala de professores.

 

  O terreiro central dá lugar ao prado, uma ideia do arquiteto 

paisagista João Gomes da Silva, subvertendo este espaço 

como um lugar de convívio de um campus universitário, 

construindo uma espécie de comunidade. O grande telheiro 

é a chave para a resolução dos problemas de circulação, que 

acaba por ser o sistema de circulação entre os edifícios, que 

serve como memória dos antigos telheiros existentes junto 

à linha ferroviária. Este espaço funciona também, devido às 

suas dimensões, como um prolongamento das salas de aula. 

  Assim, como abordagem projetual, a proposta recupera a 

essência da estrutura industrial do edificado, criando uma 

harmonia entre o existente e o proposto.

Figura 19 | Edifício de Arquitetura, pormenor sistema de cobertura.

Figura 18 | Conjunto edificado de Arquitetura, biblioteca e silos.

Figura 17 | Vista lateral do edifício de Artes Visuais e Multimédia e 
telheiro, 2009.
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Figura 20 | Planta do piso térreo, conjunto da Fábrica dos Leões 2009.

Figura 21| Em Corte edifício de Arquitetura e cantina; em vista edifício de Artes Visuais e Multimédia, 2009.

Figura 22| Alçado lateral do edifício de Artes Visuais e Multimédia.2009.

Figura 23 | Em Corte edifício de Arquitetura, vista bibliotec, do edifício de Teatro e silos, 2009.
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  A antiga Fábrica de cerveja El Águila ergue-se no início do 

século XX, fundada por Augusto Comas y Blanco, no bairro 

industrial de Las Delicias, na parte sul da cidade de Ma-

drid. Constituída por um conjunto de blocos agrupados. Esta 

localização privilegiada, situada entre a estação de Atocha 

(com ligações ferroviárias individuais) e a saída da cidade 

em direção a Valência e Andaluzia, deu origem ao desen-

volvimento da fábrica. 

  Em 1984, é comprada pela cervejaria Heineken e no ano 

seguinte fecham as portas do conjunto industrial, ficando 

ao abandono e à margem da degradação. Em 1990 é con-

siderada Bem de Interesse Cultural, dando origem, no ano 

de 1994, ao concurso do Centro Documental de Madrid, no 

seguimento do eixo cultural dos museus do Prado, Thyssen 

e Reina-Sofia, cuja autoria do projeto vencedor é da dupla de 

arquitetos Mansilla y Tuñón.

  O projeto propõe um diálogo entre os edifícios antigos e 

as novas construções, preservando os vazios e interstícios 

criados pelos edifícios. Estes espaços convertem-se num 

traçado regulador da proposta que prestigiam diferentes 

percursos, dando a conhecer novas relações entre as esca-

las do edificado, entre o novo e o antigo. Como abordagem 

projetual, os arquitetos resolveram demolir as construções 

menos interessantes e deixar as estruturas com maior valor 

arquitetónico, incorporando uma nova linguagem que re-

spondesse ao programa exigido.

  A biblioteca assume o seu papel de edifício público e 

resolve um programa diversificado ao reabilitar o antigo 

edifício-forno, acrescentado um novo volume de remate ao 

programa. Os silos metálicos “[...] que no passado armaze-

navam o grão guardam hoje os livros editados na Comuni-

dade de Madrid [...]”21.

21 MARTÍN, Santiago E. Hernán. Biblioteca Regional y Archivo de 
la Comunidad de Madrid en la Antigua Fabrica de Cerveza El Aguila: la 
fábrica de sueños en la que habitan la memoria y la verdad.

 
3.3.        A FÁBRICA DE CERVEJA EL ÁGUIA| Centro 
              Documental da Comunidade de Madrid

Figura 26 | Sala de livros editados, antigos silos.

Figura 25 | Vista de edifícios novos a partir da via pública.

Figura 24 | Vista do complexo a partir da via pública.
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  O Arquivo Regional implanta-se como um remate do quar-

teirão do conjunto industrial. O seu desenho resulta da rígida 

legislação contra incêndios para esta tipologia, mas o seu 

revestimento sugere uma envolvente térmica que cria uma 

segunda fachada translúcida. Este elemento técnico é tra-

balhado de uma forma poética valorizando as preexistências 

de alvenaria, dando uma coesão global em toda a proposta.

Figura 27 | Pormenor de acessibilidades, com contraste entre edifício 
reabilitado e novo.

Figura 28| Corte longitudinal.

Figura 29| Corte transversal.
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Figura 31 | Planta cota + 10.50, arquivo municipal de Madrid.

Figura 30 | Alçado Oeste, elevação.
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Figura 32 | Quinta de Marvila, dos condes de Valadares, 1867.
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Lisboa a cidade Pré-Histórica

  A cidade ribeirinha de Lisboa desenvolveu-se a partir de 

um núcleo romano situado um pouco mais a norte, do lu-

gar onde hoje encontramos implantado o castelo de São 

Jorge,  denominada de Olisipo, o núcleo obteve um rápido 

desenvolvimento urbano com a implementação de diversos 

equipamentos urbanos e com ligação viária aos mais impor-

tantes municípios do país. 

  A proximidade ao rio fora outro dos fatores de desenvolvi-

mento, que favoreciam a atividade portuária e permitiu que 

a cidade crescesse com prosperidade. Ocupada e invadida 

por diversos povos, durante vários séculos a fisionomia da 

cidade foi sendo modificada, e no século X constituía-se 

como uma das maiores cidades da Europa, ocupando toda a 

encosta do castelo até ao rio Tejo. Para tal contribuiu signifi-

cativamente a detenção de um porto e a sua localização, que 

faziam da cidade uma ponte de ligação entre as trocas com-

ercias de África e Europa. Em 1147  Lisboa é conquistada 

aos povos islâmicos por D. Afonso Henriques, mas apenas 

no reinado de D. Afonso III é que se torna a “[...] capital do 

reino [...]”22.

Lisboa e a expansão Extra-Muros

  O forte poder económico da cidade foi abalado pelo ter-

ramoto de 1290, que destruiu parte significativa da cidade 

e da população. Os que sobrevivem ao infortúnio são ataca-

dos pelas pestes e fome que se seguiram. Com D. João I a 

cidade expande-se para a colina do Carmo, anteriormente 

área dedicada ao cultivo, como forma de satisfazer as ne-

cessidades de uma “[...] população em crescimento [...]”23.     

  

22 GEO - Gabinete de estudos Olisiponenses. Historia de Lisboa 
Tempos Fortes. Lisboa: Direcção Municipal de Cultura, 2008. 
23 SERRÃO, Joaquim Verrissímo. História de Portugal. Lisboa: 
Verbo, 1990.

 
4.1.        DESENVOLVIMENTO DE LISBOA| até à   
   Cidade Industrial

Figura 33| Planta evolução de Lisboa, 1147.

Figura 34 | Planta de evolução de Lisboa, 1375.
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  Durante o século XVI a corte real muda-se do castelo para 

o Terreiro do Paço e a frente ribeirinha torna-se o centro da 

cidade, com actividades ligadas ao comércio.  Nas prox-

imidades deste centro desenvolve-se o Bairro Alto onde é 

delineado o seu loteamento, sendo inicialmente um bairro 

popular, mas mais tarde vem a ser apreciado pela “[...] ar-

istocracia para construção de palacetes e casarios [...]”24. 

Até ao domínio Filipinita, Lisboa era o centro portuário das 

descobertas marítimas e floresce economicamente, mas sob 

a dependência espanhola perde a sua força económica tor-

nando-se uma província, e só viria a retomar o seu prestigio 

com a  restauração da independência onde volta a ser um 

florescente centro económico. 

  Durante o período de influência espanhola, a “[...] ar-

quitetura é dominada por construções de defesas [...]”25 

contra ataques piratas e religiosos que apelavam à conser-

vadora e fundamentalista igreja católica espanhola. A ideolo-

gia conservadora religiosa mentem-se em Portugal mesmo 

após a restauração da independência de 1640, e dominada 

pelas ordens religiosas são criados mais de 40 conventos 

formando um total de 70 dentro dos limites da cidade.

  Com os ganhos monetários a serem aplicados exclusi-

vamente no clero e igreja, a economia entra num período 

crítico. As famílias que outrora subsistiam do comércio e 

trocas portuárias agora recorrem às ordens religiosas para 

sobreviver. 

  Com a descoberta das minas de ouro no Brasil, o pano-

rama económico de Lisboa altera-se e inicia-se um novo 

período de prosperidade, em que os ganhos são investidos 

em edifícios de caráter público, como o Panteão Nacional e 

o novo sistema de distribuição de águas, e o Aqueduto das 

Águas Livres. 

24 GEO - Gabinete de estudos Olisiponenses. Historia de Lisboa 
Tempos Fortes. Lisboa:,Direcção Municipal de Cultura, 2008
25 SERRÃO, Joaquim Verrissímo. História de Portugal. Lisboa: 
Verbo.,1990. 

Figura 35 | Planta de evolução de Lisboa, 1750.
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  Apesar dos investimentos públicos, pouco foi investido na 

propriedade privada, apenas os burgueses que tinham meios 

para investir optavam pela construção de quintas e palácios 

ao longo da linha ribeirinha, tanto para oriente como para 

ocidente, atendendo ao “[...] favorável ambiente fluvial” que 

existia na época [...]”26 a ocidente grande parte das “[...] 

quintas privilegiavam de praias na propriedade [...]”27.

O Terramoto de 1755 e a Reformulação Urbanística 

  Na manhã de 1 de Novembro de 1755, um terramoto se-

guido de maremoto e incêndios, destroem grande parte da 

cidade. Com a devastação da cidade é proposta uma refor-

mulação de Lisboa por parte do Marquês de Pombal com 

base nos ideais higienistas, delineando um novo centro ur-

bano com regras urbanísticas, como o traçado perpendicular 

e um aumento significativo de dimensão das vias. 

  Deste programa são criados ainda incentivos ao comércio 

e desenhados novos passeios público para o recreio da bur-

guesia, ainda assim as neste período a evolução da cidade 

não é significativa atendendo à corrupção e à pobreza em 

que vivia grande parte da população. 

  A implantação da república leva a que a igreja perdesse 

os privilégios que anteriormente detinha, e é com António 

Fontes Pereira de Melo no poder, que se inicia um novo 

período de estimulação económica com incentivos ao in-

vestimento no processo industrial. 

26 RAMOS, Rui; SOUSA, Bernardo Vasconcelos e; MONTEIRO, 
Nuno. História de Portugal. Lisboa: A Esfera dos Livros, 2012..
27 MATOS, José Saremento de; PAULO, Jorge Ferreira. A 
caminho do Oriente. Guia do Patimónio Histórico I. Lisboa: Livros Hori-
zonte, 1999.

Figura 36| Planta evolução de Lisboa, 1850.

Figura 37| Planta evolução de Lisboa, 1980.
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  Á época a indústria em Lisboa era quase inexistente, à ex-

ceção da Real Fabrica das Sedas, que até aqui detinha uma 

“[...] fração significativa da produção que era realizada em 

oficinas e lojas [...]”28 no Rato. A implantação das linhas 

férreas foi determinante para a  prospeção e investimento na 

indústria, implementada primariamente na zona ribeirinha de 

Alcântara, Bom Sucesso e Santo Amaro, devido à proximi-

dade ao rio Tejo e às centrais energéticas de Eletricidade e 

Gás em Belém. Com a exposição do mundo português a área 

industrial de Alcântara e Belém é “[...] deslocalizada para a 

zona oriente [...]”29 entre Santa Apolónia e Sacavém.

28 FRANÇA, José-Augusto. Lisboa Pombalina e o Iluminismo. 
Venda Nova: Bertrand, 1987.
29 MATOS, José Saremento de; PAULO, Jorge Ferreira. A 
Caminho do Oriente. Guia do Património Histórico I. Lisboa: Livros 
Horizonte. , 1999.
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  A paisagem de Marvila é no seu conjunto, um testemunho 

histórico de um centro periférico ribeirinho, cuja origem e 

ocupação remonta ainda ao pré-histórico, sendo encontra-

dos vestígios de posterior ocupação romana, visigótica e 

muçulmana. 

  A localidade de origem predominantemente rural, e de 

privilegiada proximidade ao rio Tejo, fora ocupada por aristo-

cratas em quintas de grandes dimensões e algumas ordens 

religiosas, que se mantiveram desde o séc. XVII até ao séc. 

XIX, da qual resultam um património histórico diversificado 

como são exemplo a quinta do Marquês de Marialva, o Pa-

lácio do Marquês de Abrantes, ou o Palácio da Mitra, e os 

Conventos de Marvila e do Beato. Segundo Maria Calado o 

território de Marvila é ”[...] um património vivo, de grande 

valor histórico, artístico, urbanístico e sociológico [...]”30, 

que hoje em dia se encontra disperso e esquecido.

  

  A chegada do caminho-de-ferro em 1856, e a linha do 

comboio Leste-Norte, também designada por “Caminho do 

Oriente”, fora determinante para a implantação das primeiras 

indústrias, sendo seus primeiros testemunhos as manufatu-

ras que ocuparam parciais edificados de quintas e dos con-

ventos, abandonados após o terramoto de 1775.  

  Com o advento da eletricidade e da revolução industrial, a 

localidade de Marvila tanto como as freguesias adjacentes 

foram palco de verdadeiras experiências do campo da ar-

quitetura industrial, que determinariam a transformação da 

morfologia urbana, fazendo ressoar o contraste entre as es-

treitas azinhagas das antigas quintas com as longas avenidas 

que são construídas posteriormente como a via D. Infante, 

cuja via de circunvalação designou o limite entre a cidade 

e o rio Tejo.

30 MATOS, José Sramago, PAULO, Jorge Ferreira. A Caminho do 
Oriente, Guia Histórico I. Edição Livros Horizonte, 1999.

 
4.2.        FREGUESIA DE MARVILA | Lisboa Oriental

Figura 40 | Pormenor da carta das linhas de fortificações de Lisboa, 
1835.
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  “ [...] Como aconteceu noutras cidades, o desenho das vias 

sobre o território acaba por converter-se num primeiro fator 

de segregação espacial, reforçado principalmente no último 

período do século XIX com a linha de circunvalação Lisboa 

– Rêgo [...]” 31.

  Deste período de industrialização são os principais exem-

plos a Fábrica de Material de Guerra do Braço de Prata de 

1908 e a 1917, que demonstram o ecletismo no campo da 

arquitetura industrial deste período, sendo respetivamente 

patentes nos edifícios valores da arquitetura da Arte Nova e 

de arquitetura oitocentistas.

  “ [...] Marvila apresenta-se ao breve olhar como um ter-

ritório inóspito, desconexo, descontínuo. Ao olhar semi-ser-

rado, revela-se fluida, cheia de altos e baixos, descoloridos 

e contrastes. (...) Marvila é um desses lugares que carregam 

o peso de serem periferia dentro de cidade [...]”32.

 

  O rio Tejo é o eixo definidor da vasta área de Lisboa, a prox-

imidade aos rios, foi desde sempre um fator de localização 

e origem das cidades, promovendo uma fonte de alimento, 

proteção e a acessibilidade, tal como sucedeu com Lisboa. 

Das sinuosas colinas e vales que constituem a cidade e a 

localidade de Marvila, descem em predominância leituras 

verticais de acessos que as ligam às frentes de água do rio 

Tejo. 

31 Brandão, P., Remesar, A.. Design Urbano Inclusivo: Uma 
experiência de projecto em Marvila. Fragmentos e Nexos, Lisboa, Centro 
Português de Design, 2004.
32 Caeiro, M.J.. Lisboa capital do nada – Marvila, 2001- criar, 
debater, intervir no espaço público, Almedina 2007.

Figura 41 | Interior da Fábrica de Material de Guerra do Braço de Prata.

Figura 42 | Sociedade comercial Abel Pereira da Fonseca, 
armazém de vinhos 1966-08.
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  A possibilidade de navegabilidade do rio, igualmente um 

fator que favoreceu o desenvolvimento e crescimento da 

população, num local privilegiado que promovia as trocas 

comerciais, entre outros territórios próximos, como os da 

“outra banda”, ou mais afastados, e até internacionais, de-

terminaram o desenvolvimento humano e económico desta 

zona ribeirinha. 

  O território de Marvila foi ao longo da história, alvo de al-

terações profundas no seu território, o advento da máquina 

a vapor e a linha férrea no século XIX, fatores que acompan-

haram o acelerado crescimento da industria, provocaram ao 

mesmo tempo a segregação social e espacial. Contudo o 

verdadeiro limite urbano que isola a população, é a inaugu-

ração do Novo Porto de Lisboa, em 1887, a mandado de D. 

Luís que afasta doravante relações entre a população e o rio.

  Na atualidade Marvila é uma zona da cidade cuja estrutura 

urbana se encontra fragmentada, resultado dos vários ciclos 

de industrialização,  com uma morfologia onde predominam 

as indústrias e armazéns, que tiravam proveito da proximi-

dade à Doca do Poço do Bispo, e da linha férrea, e onde exis-

tem alguns densos aglomerados habitacionais que parecem 

confinados a uma estrutura urbana em descontinuidade.
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ENQUADRAMENTO HISTÓRICO DE MARVILA

  Na atualidade o conjunto geminado das duas Fábricas, 

respetivamente a Fábrica de Borracha Luso-Belga e Antiga 

Sociedade Nacional de Fósforos, doravante denominadas 

de FBLB E ASNF, circunscrevem um quarteirão de grandes 

dimensões localizado na zona baixa de Marvila Velha, entre 

a linha do comboio e o Porto de Lisboa, e com fachada para 

a Rua do Açúcar. Em ambos os casos as fábricas foram des-

manteladas e não participam mais das antigas funções para 

as quais foram construídas, encontram-se parcialmente ao 

abandono, ou albergam serviços, em partes fragmentadas 

de cada uma delas. 

  A AFBLB, tem origem numa outra fábrica de borracha, in-

stalada no mesmo espaço em 1898, denominada de “Com-

panhia da Borracha. Monopólio de Portugal”, sendo que ap-

enas em meados dos anos 20 do séc. XX, surge por mãos de 

Victor Cordier, e com capitais estrangeiros a FBLB.

Tal como podemos observar na figura que data de 1922, a 

fábrica já apresenta telhados em tipologia shed, e junto à 

Rua José Domingos Barreiro a chaminé visível que pertencia 

à respetiva casa das máquinas. 

  A fábrica dedicava-se à transformação do catchu em bruto, 

em produtos e acessórios de borracha que provinha das an-

tigas colónias portuguesas como Angola, São Tomé, Brasil 

sendo apenas  desativada em meados dos anos 80. 

  Durante o período de funcionamento da fábrica várias al-

terações foram introduzidas nos edifícios, de modo a aco-

modar as necessidades de produção, das quais se destaca o 

edifício cuja estética remonta à reforma industrial do Estado 

Novo dos anos 40 cujo autor é desconhecido, e ainda hoje 

permanece como fachada principal do complexo situada na 

rua do Açúcar.

  A ASNF  foi fundada em finais do séc. XIX, e é fruto dos 

processos químicos que deram origem ao aperfeiçoamento 

dos fósforos e acendalhas. A primeira sociedade aqui insta-

lada, que se dedicou ao desenvolvimento destes produtos, 

 
4.3.        FÁBRICA| de Borracha Luso-Belga e Antiga  
  Sociedade Nacional de Fósforos

Figura 45 | Anuncio da Companhia de Borracha, 1902.

Figura 44| Edifício da Fábrica de Borracha Luso-Belga, com 
frente para a Rua do Açúcar.

Figura 43 | Planta da Fábrica de Borracha Luso-Belga.
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denominava-se de Companhia Portuguesa dos Fósforos e 

surge mais precisamente em 1895, cuja fundação central-

izou a produção, extinguindo todas as fábricas que existiam 

no país. 

  

As unidades fabris desta companhia desenvolveram-se 

contiguamente à FBLB, na rua do Açúcar, sendo que nas 

primeiras décadas do séc. XX a produção se estendeu sobre 

a alçada do estado, para as colónias portuguesas, chegando 

a empregar 1000 operários, que passaram para apenas 79 

operários em 1978, já próximo da sua desativação. A fábrica 

sofre ao longo dos anos de atividade sucessivas transfor-

mações que acompanharam a transformação tecnológica e 

a automatização de alguns dos processos de produção, e o 

mesmo aconteceu com a sua direção, em meados de 1925, 

término a concessão de produção à Companhia Nacional de 

Fósforos, todos os seus ativos são comprados pela empresa 

Match and Tabacco Timber Supply Co., e cedidos à Socie-

dade Nacional de Fósforos, nome com que permanece até à 

desativação. 

  O edificado da ASNF, compreende uma organização pecu-

liar, sendo os edifícios que a compõem organizados partin-

do de ruas interiores, ladeada por muros altos, que pouco 

deixava perceber a partir da rua a sua dinâmica.   Esta era 

um tipologia recorrente das indústrias europeias, tal com é 

o caso da metalúrgica Grand-Hornu na Bélgica, os muros 

altos de ambas as fábricas escondiam as oficinas e seus tra-

balhadores, contudo esta característica permitia suster que 

eventuais focos de incêndio propagassem para além de seus 

limites.  

  Em meados dos anos 30, a Sociedade Nacional de Fósforos 

introduz, no contexto da fábrica, vários programas diferenci-

adores, para melhoria das condições de seus trabalhadores, 

como um refeitório, balneários, posto médico, creche e um 

clube desportivo, diferenciando-se assim da maioria de out-

ras à época. Figura 49 | Grand-Hornu.

Figura 48 | Fotografia pormenor da Chaminé.

Figura 47 | Fotografia da Sociedade Nacional de Fósforos. 
Aspecto da Rua do Açúcar.

Figura 46| Planta da Sociedade Nacional de Fósforos.



Marvila, Memória Industrial
A Fábrica como Equipamento Coletivo e Cultural

5. CONTEXTUALIZAÇÃO E ANÁLISE DE TERRITÓRIO

CAPÍTULO II



Faculdade de Arquitetura - Universidade de Lisboa
Mestrado Integrado em Arquitetura

Bruna Reis

60

Figura 50 | Planta do Estuário do Tejo e Mar da Palha
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CONTEXTUALIZAÇÃO E ANÁLISE DO TERRITÓRIO

  Em resposta ao programa desenvolvido na disciplina de 

laboratório de Projeto VI, o presente estudo, assenta numa 

análise, mais próxima de uma mancha, da localidade de 

Marvila Velha, cujos limites se podem observar na (figura 

51). Cada lugar, tal como entendemos a localidade de Mar-

vila Velha,  é um ponto de encontro entre várias lógicas que 

trabalham em diferentes escalas, reveladoras de níveis diver-

sos, e é assim que se definem e redefinem os lugares, como 

um ponto de encontro de interesses longínquos e próximos.   

  Segundo a reflexão de Gaston Bachelard, A Poética do Es-

paço, no estudo sobre a fenomenologia do espaço o autor 

refere que “[...] tudo o que é especificamente humano no 

homem é logos [...]”33, segundo outros autores definem 

logos como a razão, traduzindo a linguagem filosófica para 

o campo da arquitetura creio que cada contexto criado sobre 

a mão do homem contém esse sentido e razão que explica 

a natureza das coisas. Segundo Kevin Lynch, em a Imagem 

da Cidade o tecido urbano é “[...] constituída por elemen-

tos primários [...]”34 como ruas, quarteirões, praças entre 

outros, e para compreender a cidade é necessário estudar 

as relações entre estes, segundo o autor este categoriza-os 

como elementos capazes de transformar as dinâmicas es-

paciais, e sociais, que no conjunto, conferem qualidades 

especificas, e uma identidade ao local.   Segundo uma 

análise ao território, podemos constar a sua heterogenei-

dade de tecidos urbanos, dos quais podemos facilmente 

identificar e sintetizar em duas escalas distintas, a escala 

industrial que comporta os grandes quarteirões de armazéns 

e indústrias, e uma escala doméstica de habitação, que, em 

pequenos aglomerados, se encontram em descontinuidade 

uns dos outros. A estrutura da urbe, é sinónimo dos valores 

de permanência, e fruto de atividades diversas que aqui se 

desenvolveram ao longo dos tempos, estes participam na 

memória viva dos seus habitantes.

33 BACHELARD, Gaston. A Poética do Espaço. Tradução Antonio 
de Pádua Danesi. Martins Fontes, São Paulo 2005.
34 BACHELARD, Gaston. A Poética do Espaço. Tradução Antonio 
de Pádua Danesi. Martins Fontes, São Paulo 2005.

 
5.1.        MARVILA VELHA| Local de Intervenção

Figura 51| Ortofotomapa, marcação da área de estudo.

Figura 52| Sobreposição da Carta das linhas de fortificações de 
Lisboa 1835, e Planta de Filipe Folque 1858.

Figura 53 | Sobreposição da Planta de Filipe Folque 1858, 
e Planta de Silva Pinto 1911.

Figura 54| Sobreposição da Planta de Silva Pinto 1911
 e Planta atual de Lisboa.
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CONTEXTUALIZAÇÃO E ANÁLISE DO TERRITÓRIO

  Neste território de Marvila podemos identificar vários ed-

ifícios com diferentes tipos de ocupação, respectivamente 

habitacionais, ao conjunto de edifícios que acompanham 

a Rua Capitão Leitão e Rua Afonso Annes Penedo, e ainda 

a Vila Operária Pereira; institucionais, como são exemplo 

o Palácio da Mitra, edifício do séc. XII, pertence hoje em 

dia à Câmara Municipal de Lisboa, onde desenvolve alguns 

serviços, o Centro de Saúde e Serviço Social Dr. José Do-

mingos Barreiro; culturais como o Teatro Meridional; e ainda 

infraestruturas fabris como o conjunto das fábricas que se 

propõe em desenvolvimento neste estudo, a Fábrica de Bor-

racha Luso-Belga e a Antiga Sociedade Nacional de Fós-

foros, que hoje integram vários serviços e empresas.

 
5.2.        ANÁLISE| Social e Humana

Figura 55| Mapa análise social e humana.
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CONTEXTUALIZAÇÃO E ANÁLISE DO TERRITÓRIO

 
5.3.        ANÁLISE| da Estrutura Urbana

 A construção deste localidade ao longo dos tempos foi 

definida inicialmente pelas vias que ligavam os conventos e 

palácios que usufruíam de uma ligação próxima com o rio, e 

que se adaptavam à geografia local, posteriormente os seus 

limites foram sucessivamente alterados, com a implantação 

de novas acessibilidades como a Doca do Poço do Bispo, e 

a linha-férrea e a Av. Infante Dom Henrique, que desempen-

haram um papel fundamental para a instalação das unidades 

fabris, e os grandes quarteirões de armazéns. As vias que 

despoletaram a desintegração do território são hoje em dia, 

factor de centralidade no contexto da cidade de Lisboa, o 

que torna esta localidade, como uma zona apetecível de val-

orização e desenvolvimento.

REDE VIÁRIA

TRANSPORTES PÚBLICOS

AUTO ESTRADAS, VIAS RÁPIDAS/ VIAS PROJETADAS

VIAS PRINCIPAIS DA CIDADE/ VIAS PROJETADAS

VIAS SECUNDÁRIAS

LINHA DE COMBOIO/ LINHA PROJECTADA-TÚNEL

LINHA DE AUTOCARRO/ ELÉCTRICO

PARAGEM DE AUTOCARRO/ ELÉCTRICOFigura 56| Mapa redes de transportres e mobilidade.
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CONTEXTUALIZAÇÃO E ANÁLISE DO TERRITÓRIO

 
5.4.        ANÁLISE| de Condicionantes do Território

Figura 57 | Mapa, análise de condicionantes e estrutura verde.

  Nesta parcela de território podemos identificar elementos/ 

barreira que criam descontinuidades ao desenvolvimento ur-

bano, que podem ser de ordem natural, como é o caso da 

elevação topográfica junto ao Geo-Monumento, e outros de 

ordem artificial, como a linha do comboio, a Av. Infante Dom 

Henrique e ainda as infraestruturas fabris do conjunto que se 

propõe em análise e os grandes armazéns, que atendendo às 

suas dimensões e parcelamento disperso provocam a des-

continuidade da urbe e consequentemente a estrutura e as 

dinâmicas sociais.  
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Figura 58 | Proposta - Alçado Rua do Açucar..
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PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

  O conjunto das duas fábricas onde se propõe intervir, cir-

cunscrevem um quarteirão der formato paralelepipédico de 

grandes dimensões, sem permeabilidades acessíveis aos 

transeuntes, e com fachada principal na Rua do Açúcar. At-

endendo às suas dimensões, o conjunto edificado que hoje 

em dia se encontra em elevado estado de degradação, con-

stitui um limite à qualidade ambiental e espacial, da popu-

lação envolvente.

  A proximidade do conjunto habitacional que se encontra 

nas traseiras do complexo industrial, e delimitados igual-

mente pela linha do comboio, encontra-se isolado e em 

descontinuidade, da restante estrutura urbana, sendo este 

um dos  fatores determinantes para a identificação da in-

fraestrutura das fábricas como um limite e ao mesmo tempo 

uma potencialidade de consolidação do espaço e da urbe. 

Embora o conjunto da infraestrutura não seja na sua to-

talidade constituída por edifícios cuja relevância os deter-

mine como património industrial, a intervenção procurou 

debruçar-se sobre as questões desta temática, de modo a 

integra-la, em continuidade com o valor histórico da locali-

dade, predominantemente industrial. 

  Ao longo do tempo o edificado deste complexo industrial, 

foi-se modificando de modo a albergar novas funções e ativ-

idades, num processo movido por questões práticas como 

economia de tempo, e adequação às novas tecnologias, 

sendo a sua manutenção quase sempre descurada. A de-

molição e reabilitação eram um processo pouco recorrente 

,de tal modo, que fez com que o complexo se desintegrasse 

lentamente até à sua descativação, resultando hoje em dia  

numa infraestrutura eclética e parcialmente devoluta.

  egundo Ana Serrano (2010), a reconversão é “[...] um 

processo que permite a preservação de edifícios existentes, 

explorando a sua vida útil e respondendo ao desafio de as-

similar e articular o tempo no espaço [...]”35. 

  
35 SERRANO, Ana Catarina. Reconversão de Espaços Industriais, 
Três Projectos de Investigação em Portugal. IST, Lisboa 2010. Tese de 
Mestrado.

 
6.1.        PROPOSTA URBANA|  Reabilitação e Revi-
talização do Complexo Industrial
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  A proposta de intervenção pretende criar uma nova centrali-

dade em Marvila, através da reabilitação das fábricas como 

um equipamento colectivo, constituído por novos espaços 

de habitar, de escala doméstica e colectiva, espaços de tra-

balho e produção, dignificando assim a habitabilidade em 

proximidade e ao mesmo tempo restabelecer as relações 

originais que estas unidades tiveram na origem e integração 

das comunidades que nelas trabalhavam. 

  De modo a promover as dinâmicas humanas e sociais da 

população local e da população que pretende a habitar o 

complexo, são sacrificados vários edifícios, que demolidos 

dão lugar a novas permeabilidades de atravessamento do 

quarteirão, e novos espaços de permanência como praças 

no interior do complexo ,são exemplo desta atitude:

- a demolição de um pequeno edifício com fachada na Rua 

do Açúcar, e outros na Rua Afonso Annes Penedo, com o 

intuito de criar novas ruas e permeabilidades que se ligam 

com as já existentes no interior da fábrica, de modo a pro-

mover novas continuidades na malha urbana.

- a criação de duas praças que funcionam como um ponto 

de convergência social e de permanência, resultando num 

espaço público intimo que dinamiza as relações entre as 

populações locais. 

  A proposta contempla a reconversão de edifícios existentes, 

neste sentido foi feita uma escolha seletiva, suportada no 

estado do edificado e na sua estética formal, procurou-se 

preservar aqueles que pelas suas tipologias arquitectónicas 

são demonstrativos da identidade industrial, e ainda faculta-

tivos das novas funções a integrar.

Figura 59 | Proposta de Reabilitação.

Figura 60 | Acessibilidades.

Figura 61 | Gráfico de Reabilitação.
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  Deste modo são preservados os edifícios na sua totalidade 

da Fábrica de Borracha Luso-Belga nomeadamente o edifí-

cio com origem no período da reforma industrial do Estado 

Novo, com fachada na Rua do Açúcar, e os seus contíguos 

com fachada na Rua Capitão Leitão, de tipologia shed, e pos-

teriormente a estes, na Rua Afonso Annes Penedo, o edifício 

que ainda contem a chaminé da antiga casa das máquinas. 

Atendendo ao estado de conservação do conjunto propõe-se 

respectivamente a reabilitação e alteração dos seus interi-

ores adaptado as novos programas funcionais:

- no edifício cujas origens retomam ao Estado Novo, é

mantida a sua esterotomia, sendo feitas alterações apenas 

no seu interior, onde são criadas novas acessibilidades, de 

modo adaptar o espaço a uma zona de restauração e cantina.

- no conjunto de edifícios em tipologia shed, propõe-se a 

adaptação para lofts de habitação com oficina e loja no piso 

térreo, sendo as principais alterações realizadas no seu in-

terior, a proposta considera também a reposição dos vãos e 

cantarias originais, tanto como a criação de novas janelas e 

vãos na fachada para o interior do quarteirão inexistentes no 

momento.

- no edifício que remata a rua Capitão Leitão e Rua Afonso 

Annes Penedo, é realizada um intervenção mais invasiva 

de modo a albergar as necessidades de um jardim infantil, 

neste sentido são realizadas alterações no interior, alterados 

os vãos, criadas novas acessibilidades, assim como é criado 

um pátio exterior em volta da chaminé, de modo a preservar 

a sua continuidade histórica. 

Pertencente ainda ao jardim infantil e anexo a este é criado 

um edifício em consola, elevado sobre um dos acessos ao 

interior da fábrica no qual se desenvolve o kinder garden, fa-

zendo alusão aos antigos passadiços elevados que existiram 

no interior da fábrica.  
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Figura 62 | Gráfico de Ocupação.

Figura 63 | Planta de Ocupação - Cantina/ Restauração.

Figura 64 | Planta de Ocupação - Lofts de Habitação/ Lojas.

Figura 65 | Planta de Ocupação - Jardim de Infência.
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  Do conjunto edificado pertencente à Antiga Sociedade Na-

cional de Fósforos são preservados o conjunto de edifícios 

com fachada na Rua do Açúcar e Rua Capitão Leitão, e ainda 

o conjunto corrido já no interior do complexo em tipologia 

shed, neste caso são preservados não pelo seu estado de 

conservação, mas sim por se constituírem como tipologias 

arquitectónicas cuja identidade formal é típica do modelo 

industrial, nestes propõe-se igualmente a alteração dos seus 

interiores tanto como são feitos acrescentos de modo a inte-

grar os novos programas funcionais respectivamente:

- ao conjunto edificado que remata o quarteirão com fachada

para a Rua do Açúcar e Rua Capitão Leitão, que se encontra 

em elevado estado de degradação são realizadas alterações 

de modo acomodar um espaço expositivo e com lojas, de 

onde resultam novas acessibilidades, novos vãos que são 

integrados aos já existentes e ainda no piso superior, de 

forma a uniformizar os diferentes sistemas de coberturas é 

construído um novo piso com uma materialidade diferente 

que faz a distinção entre o préexistente e o novo. Neste con-

junto é rasgada uma abertura de grandes dimensões no piso 

térreo, com remate nas duas ruas de forma a integrar uma 

acessibilidade direta ao interior do complexo.

- aos vários edifícios de tipologia em shed que se encontram 

no interior desta fábrica são propostas as mesmas alterações 

já enunciadas no conjunto de mesma tipologia da outra fá-

brica, nesse sentido propõe-se a adaptação para lofts de 

habitação com oficina e loja, com principais alterações nos 

seus interiores, e na reposição dos vãos e cantarias originais.
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Figura 66 |Gráfico de Utilização.

Figura 67 | Planta de Ocupação - Espaço Expositivo.

Figura 68 | Planta de Ocupação - Lofts de Habitação/ Lojas.
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  Atendendo às profundas alterações que foram realizadas 

ao longo do tempo de atividade desta fábrica, muitos dos 

seus edifícios correspondem a construções recentes e sem 

qualquer valor arquitectónico. Com base nestes preceitos, é 

proposta a sua demolição de modo a criar novas acessibi-

lidades ao interior do complexo, e espaços de permanência 

como praças no interior do conjunto. 

  A proposta de demolição e criação de novos edifícios con-

siderou o traçado das ruas existentes no interior da fábrica, 

bem como os seus limites, assim respectivamente são cria-

dos de raiz os edifícios, respectivamente: 

- com fachada na Rua Afonso Pennes, e paralela a esta no 

interior da fábrica, são demolidos os edifícios existentes, 

e criados quatro novos conjuntos de habitação temporária, 

com pátios interiores de acesso, e ateliês de trabalho ao 

nível do piso térreo.

- no interior do conjunto, relacionando-se com as praças

criadas, por efeito da demolição de edificado pré-existente 

são propostos dois edifícios novos, um corresponde a uma 

torre de trabalho com espaços de co-work e outro com um 

carácter multifuncional onde se desenvolve no piso térreo 

um auditório e no piso superior um espaço expositivo.

   Pretendeu-se, na totalidade da proposta desenvolvida, uma

uniformização do conjunto, pese embora o edificado rea-

bilitado, proposto ou requalificado integre soluções formais 

de tipologias diferentes, pretendeu-se uma diferenciação do 

préexistentes e do novo proposto, assim respectivamente 

esta diferenciação pode ser contemplada através das novas

materialidades introduzidas, como na própria natureza dos 

novos espaços e as suas relações. 

  O facto de se tratar de uma unidade industrial permitiu-se 

determinada liberdade na criação de novas soluções, que se 

pretenderam contemporâneas, e ao mesmo tempo em con-

tinuidade do valor histórico das fábricas.
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Figura 69 | Planta de Ocupação - Co-habitação..

Figura 70 | Planta de Ocupação - Co-work, Auditório.
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PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

Habitação Temporária 

  Num compromisso de estabelecer uma nova dinâmica nes-

ta localidade oprimida de Lisboa, é proposta a integração de 

novas tipologias de habitar, nomeadamente  de co-habitação 

de modo a atrair camadas mais jovens da população. Neste 

sentido são propostas quatro habitações, com fachada na 

Rua Afonso Annes Penedo, desenvolvidas por intermédio 

de um pátio interior que faz o acesso e distribuição à casa. 

A planta desta tipologia baseou-se no conceito de espaços 

partilhados, ou seja no piso térreo desenvolvem–se ateliês 

e lojas, e no piso superior as suas acomodações mais pri-

vadas, ao centro da habitação desenvolve-se os espaços 

intermédios e partilhados como cozinha sala e o próprio 

pátio, numa capacidade total para quatro pessoas, distribuí-

das simetricamente. Esta tipologia contempla ainda espaços 

de permanência comum como o terraço, que tira partido de 

uma vista privilegiada da envolvente.

 
6.2.        PROGRAMA| A Fábrica como Espaço 
Colectivo e Cultural

0 10 50

Figura 72| Gráfico - Habitação Temporária

Figura 73|Planta Corte AA

Figura 74|Corte AA - Habitação Temporária/ Co-habitação.                                                                                                                       Escala 1:400
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Lofts de Habitação

  A proposta de intervenção propõe a reabilitação dos con-

juntos edificados correspondentes a ambas as fábricas, de 

construção em tipologia shed, tomadas as especificidades 

formais desta tipologia arquitetónica são divididas em uni-

dades uniformes, que visam acomodar habitações perma-

nentes com capacidade familiar. De modo a promover a vida 

nas ruas interiores da infraestrutura fabril, os pisos térreos 

preveem uma utilização mais comercial, com capacidade 

para albergar oficinas de trabalho e lojas, sendo a habitação 

desenvolvida nos pisos superiores. Ao primeiro piso reser-

vam-se as áreas comuns de cozinha e sala de estar, e no piso 

superior as acomodações mais privadas, numa tipologia de 

openspace com mezanine entre os dois pisos.  Tratando-se 

de edifícios reabilitados procurou manter-se, ou em alguns 

casos repor a essterotomia dos vãos e as cantarias em pedra 

originais de forma a uniformizar o conjunto. 

0 10 50

Figura 75|Gráfico - Lofts Habitação/ Lojas.

Figura 76|Planta Corte BB

Figura 77| Corte BB - Lofts habitação/ lojas.                                                                                                                                             Escala 1:400
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Jardim de Infância

  A população da localidade de Marvila Velha, é maioritari-

amente envelhecida, e são necessários mecanismos que 

contornem essa tendência, neste sentido é proposto um jar-

dim de infância que satisfaça as necessidades da população 

residente tanto da nova que se propõe a habitar no complexo 

e ainda para as pessoas que se desloquem para aqui trabal-

har. 

  O jardim infantil é integrado no edifício reabilitado que re-

mata a Rua Capitão Leitão e a Rua Afonso Annes Penedo, de 

modo a albergar as necessidades deste equipamento o ed-

ifício é sujeito a uma transformação mais evasiva. A entrada 

ao edifício faz–se partindo de um pátio interior que é criado 

de forma a libertar a chaminé de tijolo burro ai existente, 

pertencente à antiga casa das máquinas. 

  No interior do piso térreo e com comunicação direta para o 

pátio faz-se a distribuição para o refeitório, salas de apoio e 

o acesso aos andares superiores, onde se organizam diver-

sas salas, escritórios, e salas de recreio, como é o caso do 

kinder garden, esta sala lúdica trata-se de uma construção 

em consola, que no seu exterior permite a permeabilidade 

para as ruas interiores da fábrica, criando a alusão dos anti-

gos passadiço que existiam na unidade fabril.

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

0 10 50

Figura 78|Gráfico - Jardim Infantil

Figura 79|Planta Corte AA

Figura 80|Corte AA`- Jardim Infantil.                                                                                                                                                       Escala 1:400
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Espaço de Restauração

  Ao edifício cujo período remonta à reforma industrial do 

Estado Novo, situado na Rua do Açúcar, que se encontra em 

bom estado de conservação, é proposta a alteração dos seus 

interiores de modo a acomodar um espaço de restauração e 

cantina, para utilização comum da população envolvente e 

das pessoas que se deslocam para trabalhar nos espaços do 

equipamento coletivo.

0 10 50

Figura 81|Gráfico - Espaço Restauração

Figura 82|Planta Corte DD

Figura 83|Corte DD - Espaço de Restauraçâo.                                                                                                                                          Escala 1:400
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INTRODUÇÃO

Espaços Multifuncionais

  Com o intuito de reabilitar o complexo industrial como um 

espaço coletivo, e promover uma novo centro de atividades 

que catalisem as dinâmicas sociais e humanas em proximi-

dade, é proposto um edifício no interior do quarteirão, criado 

de raíz, e cujo programa é composto ao nível do piso térreo 

por um auditório, e no piso superior por um espaço exposi-

tivo. O exterior do edifico é coberto por cortinas de vidro, e 

pretende-se que contras te com a materialidade mais pesada 

de betão dos restantes edifícios.

0 10 50

Figura 84|Gráfico - Espaço Multiusos

Figura 85|Planta Corte EE

Figura 85|Corte EE - Espaços Multiusos - Auditório.                                                                                                                                 Escala 1:400 
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Galeria de Arte e Lojas

  A proposta de intervenção contempla a criação de um es-

paço expositivo, com capacidade para albergar exposições 

e lojas, para tal compreendeu-se a reabilitação do edifício 

com fachada na Rua do Açúcar, pertencente à Antiga So-

ciedade Nacional de Fósforos. Atendendo ao elevado estado 

de degradação em que se encontra o edifício, e compreen-

dendo que o mesmo faz parte da memória viva da população

de Marvila, é proposta a recuperação da sua fachada, e vãos, 

aos quais são adicionados novos, que permitam novas per-

meabilidades para o interior do complexo e do programa 

proposto no interior do mesmo. Ao nível do piso térreo são 

propostas lojas, que comunicam diretamente com a via 

pública fazendo destas, o primeiro espaço de comunicação 

com o meio, nos pisos superiores são propostos espaços 

expositivos, de tal modo que para aceder aos mesmos são 

propostos novas acessibilidades.

0 10 50

Figura 89|Corte DD - Galeria de Arte/ Lojas.                                                                                                                                             Escala 1:400 

Figura 84|Gráfico - Espaço Galeria de Arte

Figura 85|Planta Corte DD
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INTRODUÇÃO

Espaços de Co-Work

  No interior do complexo, desenvolve-se em altura uma torre 

que se relaciona com a praça contigua ao edifício, e onde se 

propõe um programa de espaços em tipologia openspace 

onde várias entidades podem trabalhar em metodologia de 

co-work, tirando partido da multidisciplinaridade e proximi-

dade que privilegia este tipo de organizações tanto como de 

uma vista privilegiada sobre o rio Tejo e a envolvente próxi-

ma. Tratando-se de um edifício proposto de raiz, propõe-se 

um tratamento tectónico diferente dos demais do conjunto 

de modo a diferenciar os vários momentos de intervenção 

no complexo, assim é proposta uma pele em cortina de vidro 

que contrasta com os restantes e ao mesmo tempo favorece 

os espaços interiores em termos de iluminação e salubri-

dade. 

0 10 50

Figura 92|Corte CC - Espaços de Co-work.                                                                                                                                               Escala 1:400 

Figura 90|Gráfico - Espaços de Co-work

Figura 91|Planta Corte CC
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7. CONCLUSÃO

  No presente Relatório Final de Projeto definiu-se como 

tema central de desenvolvimento a temática da fábrica, iden-

tificando-a como uma tipologia arquitetónica distinta que 

provocou grandes alterações na morfologia da cidade indus-

trial, e que hoje em dia se demonstram como um paradigma 

para as disciplinas do urbanismo da arquitetura e urbanismo, 

quando colocadas num panorama de revitalização urbana.

  Neste sentido, e incentivados na disciplina de Laboratório 

de Projeto VI, a um novo olhar sobre o território de Marvila, 

local histórico da industrial de Lisboa, a proposta projetual 

desenvolvida procurou debruçar-se sobre os valores do ter-

ritório, e de modo a integra-la nesta leitura, da morfologia 

local, optou-se pela reabilitação do complexo fabril da Fá-

brica de Borracha Luso-Belga e Antiga Sociedade Nacional 

de Fósforos identificando-a como uma condicionante e ao 

mesmo tempo uma potencialidade.

  A infraestrutura que se propõe a intervir encontra-se hoje 

em dia, parcialmente ao abandono e em elevado estado de 

degradação, o que condiciona a qualidade ambiental e social 

da localidade e da sua população residente em proximidade.

Deste modo propõe-se o desenvolvimento no conjunto um 

equipamento coletivo, dotado de novos espaços e tipolo-

gias de habitação, tanto como espaços multifuncionais, 

que promovam no seu conjunto uma nova centralidade para 

Marvila, catalisadores de novas dinâmicas, que dinamizem 

esta zona oprimida de Lisboa. Ao longo do processo de de-

senvolvimento procurou-se ainda enquadrar a reabilitação 

da infraestrutura fabril, à luz dos conceitos de património 

industrial, abordando casos de estudo contemporâneos, que 

cooperaram para um melhor entendimento das metodolo-

gias a adotar, tanto como fundamentam, a proposta de de-

senvolvimento deste projeto, como uma possibilidade de 

revitalização urbana através da preservação de testemunhos 

industriais. 

CONCLUSÃO
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Planta 3 - Planta de Silva Pinto 1911 e Planta actual de Lisboa. Escala 1:2500.
Análise da Estrutura Urbana - Mobilidade. Escala 1:7500.
Análise Social e Humana - Estrutura Urbana. Escala 1:2500.
Imagens da Envolvente.

PAINEL 3 - Proposta Urbana| Estratégia

Planta 1 - Área de Estudo. Escala 1:2500.
Gáfico Proposta de Reabilitação/ Demolição.
Organigrama - Programa Funcional.
Gáfico de Acessibilidades.
Planta de Coberturas. Escala 1:100.
Imagens de época da Antiga Sociedade Nacional de Fósforos e Antiga Fábrica de Borracha Luso-Belga.

PAINEL 4 - Proposta de Intervenção| Alçados Propostos e Implantação

Corte 1 -  Alçado proposto Rua Afonso Annes Penedo. Escala 1:200.
Corte 2 - Alçado proposto Rua do Açucar. Escala 1:200.
Planta 1 - Planta de Implantação piso 0. Escala 1:200.

PAINEL 5 - Proposta de Intervenção| Reabilitação do Interior do Complexo Fabril

Corte CC -  Em corte Loft, Espaço Multiusos e Espaço de Co-Work. Escala 1:200.
Corte DD - Em Corte espaço de restauração e Galeria.Escala 1:200.
Planta 1 - Planta de Implantação piso 1. Escala 1:200.

PAINEL 6 - Proposta de Intervenção| Reabilitação do Interior do Complexo Fabril

Corte AA - Em Corte Habitação Temporária e Jardim Infância. Escala 1:200.
Corte BB - Em Corte Loft e Jardim Infância. Escala 1:200.
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PAINEL 7 - Proposta de Intervenção| Pormenor espaço Multiusos e Loft

Corte FF - Em corte, Habitação Temporária, espaço Multiusos e Galeria. Escala 1:200.
Imagens Tridimensionais - Loft. Escala 1:200.
Planta 1 - Planta de Implantação piso 2. Escala 1:200.

PAINEL 8 - Desenhos Pormenor| Edifício Reabilitado.

Corte 1 - Corte Vertical do Loft. Escala 1:50.
Planta piso 2 - Loft. Escala 1:50.
Planta piso 1 - Loft. Escala 1:50.
Planta piso 0 - Loft. Escala 1:50.
Pormenor 1 - Cobertura. Escala 1:20.
Pormenor 2 - Vãos. Escala 1:20.
Pormenor 3 - Embasamento. Escala 1:10.

Painel 9 - Fotomontagens| Proposta de Co-Habitação.

Imagem 1 - Em vista Terraço.
Imagem 2 - Em vista Pátio Interior.
Imagem 3 - Em vista ocupação do Pátio Interior.
Imagem 4 - Imagem pormenor do vão de Escadas.
Imagem 5 - Imagem pormenor Atelies.
Imagem 6 - Imagem pormenor Cozinha.

IMAGENS 

Imagem 93 - Maquete de Implantação , no território e Proposta de Intervenção, vista geral, Escala 1:500.

Imagem 94 - Maquete de Implantação , no território e aproximação à Proposta de Intervenção, Escala 1:500.

Imagem 95 - Maquete de Proposta Projetual, Unidades de Habitação tipo, Loft, em voista lateral, Escala 1:50.

Imagem 96 - Maquete de Proposta Projetual, Unidades de Habitação tipo, Loft, vista da fachada principal, Escala 1:50.



Marvila, Memória Industrial
A Fábrica como Equipamento Coletivo e Cultural

99

INTRODUÇÃO

IMAGENS 

Imagem 93 - Maquete de Implantação , no território e Proposta de Intervenção, vista geral, Escala 1:500.

Imagem 94 - Maquete de Implantação , no território e aproximação à Proposta de Intervenção, Escala 1:500.
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IMAGENS 

Imagem 93 - Maquete de Implantação , no território e Proposta de Intervenção, vista geral, Escala 1:500.

Imagem 94 - Maquete de Implantação , no território e aproximação à Proposta de Intervenção, Escala 1:500.
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