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RESUMO 

O Relatório de Projecto de Final de Mestrado assenta na temática de Projectar com o 

Lugar – Novos usos para edifícios industriais, com o objectivo do estudo da reabilitação de 

edifícios industriais devolutos para o desenvolvimento da proposta de intervenção para o 

lugar da Fábrica Simões Cª Lda. em Benfica. 

O presente documento aborda um estudo, numa primeira instância, sobre a 

constituição do Lugar e o seu conhecimento a partir da fenomenologia e análise 

fenomenológica do objecto arquitectónico, para elaboração de um projecto que mantenha 

sua identidade a nível histórico e da percepção do espaço. Numa aproximação ao tema 

industrial, é feito um enquadramento da indústria e arquitectura industrial em Portugal no 

sentido de perceber a evolução das suas características técnicas, formais, espaciais e 

estilísticas aliadas às novas tecnologias assim como a relação que mantém com a sua 

envolvente próxima. Face a um retrato actual das infra-estruturas industriais devolutas na 

cidade, é compreendida a noção de valor patrimonial dos edifícios industriais como 

testemunhos da história, cultura e qualidade arquitectónica, e reconhecida a necessidade de 

intervenção e a sua reabilitação com novos usos funcionais, mantendo as suas 

características intrínsecas ao seu valor patrimonial e de Lugar. O acto de reabilitação é 

abordado enquanto disciplina de conservação do património e as suas possibilidades de 

intervenção a nível da reutilização do edificado construído existente, da requalificação e 

revitalização urbana do espaço envolvente que dela advém. 

Numa abordagem ao caso prático da Fábrica Simões Cª Lda. em Benfica, é 

apresentado um enquadramento e o desenvolvimento da proposta de intervenção de 

reabilitação e requalificação do edificado industrial e do espaço envolvente, através do 

desenvolvimento do novo programa de um núcleo de indústrias criativas. 

 

Palavras-chave: Arquitectura industrial, reabilitação, novos usos 
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Title: Designing with the place - New uses for industrial buildings: The Factory Simões e Cª 

Lda. 

 

ABSTRACT 

The Master’s Final Project report is focused on Designing with the place  - New uses 

for industrial buildings by studying the rehabilitation of these  vacant buildings, in order to 

develop the proposed intervention to the place of the factory Simões C ª Lda in Benfica . 

This essay discusses a study in the first instance, on the constitution of Place and 

knowledge from the phenomenology and phenomenological analysis of the architectural 

object, to develop a project which maintains its identity in history and perception of space. In 

matter to the industrial subject, a contextualization of industry and industrial architecture in 

Portugal is made in order to understand the evolution of its technical, formal and stylistic 

space features combined with new technologies as well as the relationship it has with its 

nearby surroundings. Taking a look into the current situation of vacant industrial infrastructure 

in the city, it is recognized the patrimonial value of industrial buildings as witnesses of history, 

culture and architectural quality, and recognized the need for intervention and rehabilitation 

with new functional uses, keeping their intrinsic characteristics to their patrimonial value and 

place. The act of rehabilitation is seen as a discipline of conservation of heritage and its 

possibilities for intervention at the level of reuse of existing buildings built, the upgrading and 

revitalization of the surrounding space as it comes. 

In a approach to the case study of Fábrica Simões C ª Lda. situated in Benfica, a 

contextualization is presented as well as a proposed intervention of rehabilitation and 

requalification of industrial buildings and surrounding area through the development of the 

new program a core of creative industries. 

 

Keywords: Industrial architecture, rehabilitation, new uses 
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1. INTRODUÇÃO  

A cidade que se conhece actualmente, é caracterizada pela existência de construções 

de variadas épocas, passadas e presentes, num mesmo espaço. Devido ao rápido 

desenvolvimento e crescimento urbano, na maior parte das vezes, muitos dos tecidos e 

objectos antigos, não acompanham esse desenvolvimento permanecendo esquecidos no 

espaço e no tempo marcado pela degradação e ruína. Os espaços industriais, inicialmente 

construídos em zonas periféricas das cidades, procurando uma localização junto dos 

recursos necessários, rapidamente foram alcançados e envolvidos pelo crescimento da 

cidade, tornando-se parte integrante do ambiente urbano. Gradualmente, estes espaços 

conquistaram o seu lugar na cidade, tornando-se parte integrante da sua imagem global e 

do seu património construído, sendo reconhecidos como testemunhos de valores de 

importância histórica, de valor cultural e de qualidade arquitectónica, características de uma 

época moderna, que se mantêm vivos na memória da sua população, mesmo após a sua 

desactivação. 

A reabilitação e a requalificação edificada e urbana, mostram-se hoje como uma 

possibilidade concreta, da arquitectura integrar estes conjuntos edificados mais antigos no 

desenvolvimento contínuo da cidade, devolvendo-os ao seu lugar, à população e à 

contemporaneidade. Através da preservação, conservação e aproveitamento dos recursos 

disponibilizados pelo património construído, os processos de reabilitação têm de conseguir 

dotá-lo de capacidade de resposta perante as exigências da vida contemporânea, de 

dimensão técnica, social, ambiental e memorial, através de um programa adequado aos 

seus princípios e objectivos. 

A escolha do tema de Projectar com o Lugar - Novos destinos para edifícios industriais 

assenta no interesse do estudo do papel destas tipologias parte de um enquadramento 

citadino de arquitecturas diversas no espaço da grande Lisboa, da sua história e das suas 

potencialidades enquanto dispositivos revitalizadores da sua envolvente. O caso de estudo 

escolhido para o estudo temático e desenvolvimento da proposta de intervenção, que se 

enquadra no âmbito da temática de Projectar com o Lugar, é o da Fábrica Simões e Cª Lda., 

situado na zona de Benfica, na medida em que são reconhecidos valores históricos e 

arquitectónicos no conjunto edificado, que devem ser valorizados e afirmados a nível 

urbano, assim como suas as capacidades espaciais para acolher novos espaços públicos e 

eventos culturais num melhoramento da vivência e cultura da zona. 
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O presente trabalho tem como principais objectivos: 

- Compreensão das características para a atribuição da denominação do Lugar 

relativamente a um espaço arquitectónico e as influências que um bom conhecimento das 

mesmas, a nível histórico e da percepção do espaço, podem trazer para a elaboração de um 

projecto que mantenha sua identidade;  

- Estudo do enquadramento do tema da indústria e arquitectura industrial no âmbito 

português e perceber a evolução das suas características técnicas, formais, espaciais e 

estilísticas, aliadas às novas tecnologias; 

- Entendimento da integração da fábrica no território urbano, a relação que mantém 

com a sua envolvente próxima, e a relevância histórica social e cultural sobre os seus 

habitantes próximos; 

- Compreensão do valor patrimonial dos edifícios industriais como testemunhos da 

história, cultura e qualidade arquitectónica definida pelos tratados modernos; 

- Exploração da hipótese da reutilização das infra-estruturas devolutas industriais 

presentes na cidade, através da sua reabilitação com novos usos funcionais, mantendo as 

características intrínsecas ao seu valor patrimonial e de Lugar; 

- Estudo do acto de reabilitação enquanto disciplina de conservação do património e 

as suas possibilidades de intervenção a nível da reutilização do edificado construído 

existente, e a reabilitação e requalificação urbana do espaço envolvente que dela advém; 

- Entendimento das qualidades culturais e arquitectónicas inerentes à cidade como 

mote para uma revitalização urbana cultural, e a compreensão das vantagens da sua 

aplicação a nível social, económico, urbanístico, arquitectónico e ambiental. 

 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do projecto de intervenção no 

conjunto edificado da Fábrica Simões e Cª. Lda., consistiu numa primeira fase de recolha e 

levantamento de dados a nível histórico, documental, gráfico e fotográfico, através da 

consulta de livros, centros de estudos, arquivos municipais, e visitas de reconhecimento ao 

local de estudo. Todo este material serviu tanto de base para a elaboração de um estudo 

preliminar do local, como para a compreensão do funcionamento e de questões inerentes ao 

caso de estudo e do tema a explorar, no qual assentou a elaboração da proposta de 

intervenção. 

 

Para um entendimento do contexto e evolução relevante à compreensão do caso de 

estudo, toda a documentação e informação temática foi recolhida relativamente ao período 

cronológico do séc. XX, correspondente à data de construção do caso de estudo, até à data 
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actual. Espacialmente, é feito uma recolha da situação actual de instalações fabris que se 

enquadram no concelho de Lisboa, tendo sido restringida, para a elaboração da proposta de 

intervenção, ao local da freguesia de Benfica onde se insere. Os limites de intervenção para 

a proposta feita para o lugar da Fábrica Simões e Cª Lda., abrangem um perímetro mais 

alargado ao da área da fábrica actualmente, actuando, numa abordagem ideal, em alguns 

espaços que envolvem o caso de estudo, em benefício do projecto, nomeadamente, nas 

dependências do tardoz do edifício da Junta de Freguesia de Benfica, moradia devoluta 

datada do séc. XVIII e antiga sede da corporação de bombeiros de Benfica. 

Relativamente à normativa aplicada à zona de intervenção, o Plano de Pormenor do 

Eixo Luz/Benfica categoriza a unidade da Fábrica Simões como parte integrante da Carta de 

Património Municipal, estando sujeito às categorias de intervenção de alteração, ampliação, 

reabilitação e remodelação, com vista a albergar usos de habitação, comércio e serviços, 

tendo sido feito um ensaio projectual na possibilidade de complementar os usos referidos 

com uma vertente cultural.  

O acesso a elementos gráficos respeitantes ao caso de estudo foi limitado ao existente 

em instalações camarárias, não dispondo de um levantamento completo do construído 

existente, não sendo autorizada a empresa detentora do espaço a fornecer quaisquer 

elementos documentais dos espaços ou permissão para levantamento fotográfico. Foram 

feitas várias visitas ao local, sendo apenas uma delas com possibilidade de acesso ao 

interior do construído.  

 

De acordo com o tema proposto de Projectar com o Lugar, o documento inicia-se com 

uma abordagem ao tema do Lugar e da fenomenologia do Lugar. Numa segunda fase, são 

abordados os temas relacionados com a indústria e a arquitectura industrial de Portugal, 

numa compreensão do seu contexto e evolução nacional, seguido da noção e da sua 

possível classificação como património industrial. É feita uma contextualização da situação 

actual dos edifícios industriais no território e a exploração das possíveis integrações na 

modernidade através da sua reabilitação como contributo para a requalificação urbana 

através da atribuição de novos usos. Numa terceira fase, é desenvolvido o caso de estudo 

da Fábrica Simões e Cª Lda., sendo feito um enquadramento histórico-cultural da zona de 

Benfica e da fábrica, a sua análise e levantamento e na apresentação da proposta de 

intervenção. 
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2. ESTADO DOS CONHECIMENTOS 

Numa abordagem respeitante à temática industrial, o livro A Arquitectura da Indústria, 

1925-1965, Registo Docomomo Ibérico, consiste numa obra de contexto ibérico que 

apresenta um levantamento, inventariação, catalogação e leitura crítica, feitos sobre os 

contributos que a arquitectura e os arquitectos do Movimento Moderno produziram no sector 

industrial, a nível técnico, estilístico, social, económico e territorial. 

A obra de José Manuel Fernandes, Arquitectura e Indústria em Portugal no século XX, 

constitui um importante registo documental para a compreensão do enquadramento e 

evolução da arquitectura industrial no território nacional, fornecendo um contexto preciso 

quer social, político e cultural de acções que se desenrolam em torno do desenvolvimento 

da indústria em Portugal, e uma contextualização da situação actual do sector e as novas 

iniciativas de reabilitação dos espaços industriais. 

O livro Territórios Reabilitados de Fátima Fernandes e Michele Cannatá, conta com a 

participação Manuel Graça Dias e Luís Santiago Baptista com reflexões sobre a reabilitação 

dos territórios da cidade contemporânea, não só em monumentos ou Lugares de elevada 

carga histórica, dando lugar a novas utilidades e novas possibilidades de desenvolvimento a 

nível urbano, complementadas por uma compilação de projectos nacionais de reabilitação 

do território 

Numa compreensão do contexto histórico-cultural onde se insere o caso de estudo, a 

leitura de Benfica através dos tempos de Padre Álvaro Proença que faz um retrato 

pormenorizado do crescimento de Benfica, desde o seu estado com um subúrbio de Lisboa 

até se tornar parte da metrópole e da vivência urbana da cidade. 
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3. PROJECTAR COM O LUGAR  

 

3.1 O Lugar 

 

O espaço urbano constitui um conjunto complexo e heterogéneo de elementos e 

espaços colectivos, cuja definição, caracterização e apropriação é feita com base no 

reconhecimento e entendimento dos seus lugares. Um lugar corresponde a “(…) um facto 

urbano singular determinado pelo espaço e pelo tempo, pela sua dimensão topográfica e 

pela sua forma, por ser sede de vicissitudes antigas e modernas, pela sua memória. A 

cidade é em si própria a memória colectiva dos povos e, como a memória está ligada aos 

factos e lugares, a cidade é o „lugar da memória”.1 

O Lugar reúne características específicas que vão para além das suas relações 

espaciais de localização, configuração espacial geral e articulações com a envolvente – a 

topografia, o relevo, a insolação, as condições climáticas e ambientais, vistas, a envolvente, 

a paisagem, a orientação, a luz, etc. Ele não existe por si só, autónomo, inclui também uma 

história, tradições e uma sociedade que o vive e o utiliza, toda uma relação de natureza 

subjectiva relacionada com a percepção e a referência temporal, que confere ao lugar um 

sentido, uma memória e uma ―personalidade, o seu “genius loci”, com o qual a nova 

arquitectura deve dialogar criando relações de sintonia e contraste”2. 

 

O espaço arquitectónico corresponde a um lugar particular. A arquitectura ”não pode 

ser conotada como uma mera composição formal ou espacial, resultante da materialização 

os propósitos práticos inerentes a uma necessidade funcional ou de outras condições que 

lhe são externas”3. Mais do que o comunicar da sua função, o objecto arquitectónico 

constitui o cenário no qual se desenrola a relação do Homem com o espaço, de valores e 

referências culturais, que se suporta na imagem e na representação que aquele espaço tem 

para o usufruidor. Esta capacidade de comunicar outros significados para além da sua 

função, como atmosferas que despertam sentimentos, contribui decisivamente para a 

definição e expressão da sua identidade e carácter formal – o Espírito do Lugar. 

                                                             
1 ROSSI, Aldo, A Arquitectura da cidade, p.189  
2
 COSME,  Alfonso Munoz, El proyecto de arquitectura – concepto, processo y representación, Estudios 

Universitarios de Arquitectura 16, Editorial Reverté, p. 65-66 
3
 PALLASMAA. Juhani, The geometry of feeling, A look at the Fenomenology of Architecture, in Kate Nesbitt, 

Theorizing a new agenda for architecture: an anthology of architectural theory;1965-1995, Ed Princeton 
Architectural, New York, 1996, p.450. Citado PIRES, Amílcar de Gil e Pires, Vilegiatura e Lugar na Arquitectura 
Portuguesa, Tese de Doutoramento em Arquitectura, Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de 
Lisboa, Lisboa, 2008. 
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A interpretação das características específicas do Lugar, espaço e tempo, constitui 

uma premissa essencial para o início do processo projectual que conduzirá à concretização 

efectiva da obra arquitectónica, pois, ao configurar o sítio físico e a envolvente da obra 

arquitectónica, a natureza do lugar está indissociavelmente unida a essa arquitectura que 

surge, por sua vez, como criadora de lugares e modificadora da envolvente. “Arquitectura ou 

o acto de projectar como um acto de continuidade do lugar, ou seja, necessariamente da 

sua alma, porque se entende que a noção ou ideia de lugar implica um universo espaço-

temporal que advém da sedimentação histórico-geográfica do mesmo”4.  

 

3.2 Fenomenologia na Arquitectura 

 

Enquanto disciplina usada como ferramenta de análise, a fenomenologia descreve e 

interpreta fenómenos que se apresentam à percepção, tornando indissociáveis o ―sujeito‖ e 

o ―objecto‖. Na prática fenomenológica, efectua-se o processo de redução fenomenológica 

de Edmund Husserl, pelo qual tudo é informado pelos sentidos antes de qualquer tentativa 

de explicação, procurando-se uma abordagem do objecto de estudo e dos fenómenos que o 

afectam, pretendendo adquirir uma verdadeira compreensão das estruturas essenciais dos 

fenómenos, tendo como base exemplos proporcionados pela experiência da percepção e da 

imaginação do sujeito.5  

 

O objecto de interesse para a fenomenologia não é o mundo que existe, mas sim o 

modo como o conhecimento do mundo se dá e se realiza para cada pessoa. Na 

arquitectura, a análise fenomenológica parte de uma percepção consciente e imaginativa do 

seu espaço, indissociável da experiência particular de quem a apreende. A partir duma 

posição activa do observador, procura-se o reconhecimento dinâmico das características 

formais e espaciais do edifício que, pelas sugestões provocadas no usufruidor, da relação 

de imagem e representação entre o homem e o espaço, acaba sempre por determinar um 

tipo de experiência perceptiva individualizada. A arquitectura deve ser entendida, assim, 

como a criação de estruturas formais e espaciais que proporcionam imagens e sentimentos 

aos seus usufruidores, que mais se aproximam do verdadeiro entendimento do espaço 

                                                             
4 FERNANDES, Alexandre Silva, Sentidos, Sebentas d‟Arquitectura nº3, O Lugar. Lisboa: Universidade Lusíada, 

2001, p. 11 
5
 PIRES, Amílcar de Gil e Pires, Vilegiatura e Lugar na Arquitectura Portuguesa, Tese de Doutoramento em 

Arquitectura, Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, 2008. 
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perceptivo, resultando numa manifestação fenomenológica que tem origem na relação 

fenómeno-sujeito6. 

Para a constituição do lugar, a abordagem ao sítio é fundamental, porque a sua 

construção parte do correcto entendimento do sítio como elemento morfológico, com a sua 

própria história, cujas características fundamentais deverão ser exaltadas positivamente 

pela arquitectura e não camufladas ou ignoradas. Esta abordagem pode ser feita numa 

perspectiva fenomenológica e poética, mediante um método interpretativo do seu carácter 

original, ―concebido como um „voltar às coisas‟, como oposto às abstracções e às 

construções mentais”7. 

 

 

  

                                                             
6
 Idem  

7 NORBERG-SCHULZ Christian, Genius Loci, Towards a Phenomenology of Architecture, Ed. Rizzoli, New York, 

1984, p.8. Citado PIRES, Amílcar de Gil e Pires, Vilegiatura e Lugar na Arquitectura Portuguesa, Tese de 
Doutoramento em Arquitectura, Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, 2008. 
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4. O LUGAR DA INDÚSTRIA 

 

4.1 A indústria e a arquitectura industrial 

 

O termo indústria tem como significado literal “habilidade para fazer alguma coisa” ou 

“actividade económica que se utiliza de uma técnica, dominada em geral pela presença de 

máquinas ou mecanismos, para transformar matérias-primas em artefactos acabados‖8. A 

primeira definição está directamente ligada ao trabalho do artesão, no processo manual que 

efectua até atingir a perfeição do produto, até ao século XVIII, no qual, a introdução da 

máquina, vai alterar toda uma sensibilidade do processo individual para a ideia de um 

esforço colectivo na elaboração de produtos cada vez mais perfeitos, recorrendo a um 

menor esforço físico do Homem. 

Surge uma nova era do processo de produção que vai albergar transformações, com o 

intuito de produzir mais e melhor, através de operações parciais, feitas por homens e 

máquinas reunidos num mesmo espaço e num mesmo ritmo de trabalho. Através da 

padronização, da linha de montagem e da gestão científica do trabalho, o objectivo da 

fábrica consiste em reunir todas as fases de produção numa unidade só, alcançando a 

produção em massa.  

Uma transformação tão grande do processo produtivo implica, consequentemente, 

uma transformação do espaço de produção de acordo com a mentalidade industrial em 

“novos imaginários (..,) novos hábitos, novos ícones, novos espaços, em novas 

arquitecturas‖9.  Esta nova mentalidade mecanicista e racional, encara o edifício como parte 

integrante do processo produtivo, podendo ser estruturado a partir de formas, linguagens e 

estruturas formais pré-definidas que configuram as envolventes, ―suavizando― a dureza 

industrial, ou apenas um espaço construído sem quaisquer considerações de configuração, 

de higiene ou sociais, mas como um espaço capaz de proporcionar a flexibilidade e 

segurança necessárias. 

 

Os edifícios industriais surgem, assim, como uma nova tipologia – a arquitectura da 

fábrica - que corresponde a necessidades objectivas de um programa funcional, como o 

dimensionamento, iluminação, circulação, ventilação e segurança, desenvolvendo espaços 

segundo parâmetros de funcionalidade e racionalidade. A arquitectura fabril abre a 

                                                             
8 Dicionário de Língua Portuguesa; Poro Editora, 8ª Edição 
9
 GUIMARÃES, Carlos ―A arquitectura e indústria modernas (1925-1965)‖ em AA.VV., A Arquitectura da 

Indústria, 1925-1965, Registo Docomomo Ibérico, Edição Fundação DOCOMOMO IBÉRICO, Lisboa, 2005, p.5 
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possibilidade de estabelecer uma nova fase na linguagem arquitectónica universal, neste 

caso a arquitectura moderna, de reinventar protótipos de edifício, sendo que “o modelo da 

“fábrica” está na origem da arquitectura moderna: uma construção apropriada à sua função, 

justa, auto-referencial, sem intromissões”10. 

De acordo com a definição dada pelo IHRU, IGESPAR, 2008 (Kits - património, nº 3, 

versão 1.0), ―nem todos os edifícios que incorporam actividades técnicas e industriais 

podem ser reconhecidos como arquitectura industrial. O conceito de arquitectura industrial 

incorpora um longo percurso de desenvolvimento técnico, tanto a nível dos sistemas de 

construção como dos processos tecnológicos ocorridos no interior de um edifício, 

experimentados numa vasta área geográfica. Assim, a utilização do ferro e do betão, 

materiais desenvolvidos com a industrialização, em edifícios que cumpriam uma função 

industrial contribuíram para a criação de formas e soluções arquitectónicas que se podem 

identificar com arquitectura industrial.”11 

 

4.2 A arquitectura industrial em Portugal 

 

Apesar do processo tardio da industrialização em Portugal ao longo do século XIX, a 

arquitectura dos espaços industriais teve um papel significativo para a génese e 

desenvolvimento da arquitectura moderna. As ideias mecanicistas de estandardização, 

simplificação, modulação e repetição em série que resultaram em novos aspectos 

tecnológicos e estéticos, tornaram-se determinantes e estruturantes para a arquitectura 

industrial moderna. 

Quando o movimento moderno teve início em território nacional, não se previa o papel 

que os arquitectos portugueses viriam a desempenhar na construção e na caracterização 

estética das edificações fabris. A arquitectura industrial recorria à reprodução de modelos 

estrangeiros ou enveredava pela vertente de projectos de engenharia, no sentido da 

correlação de construção civil e de equipamento técnico, envolvendo, ou não, a relação 

entre os edifícios e as máquinas motoras. Esta nova cultura edificada de elevada 

importância a nível de desenvolvimento nacional e dada a acentuada industrialização que se 

fez sentir, vai despertar a oportunidade aos arquitectos para uma síntese edificatória de 

renovação do conceito de monumentalidade enquanto cultura técnica, através da 

                                                             
10

 FIGUEIRA, Jorge, MILHEIRO,  Ana Vaz ―O fim da fábrica, o início da ruína‖ em AA.VV., A Arquitectura da 
Indústria, 1925-1965, Registo Docomomo Ibérico, Edição Fundação DOCOMOMO IBÉRICO, Lisboa, 2005, p.92 
11

 Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, 
Património Arquitectónico — Geral, Lisboa, IHRU, IGESPAR, 2008 (Kits - património, nº 3, versão 1.0), URL: 
www.portaldahabitacao.pt; www.monumentos.pt; www.igespar.pt 
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reformulação dos desígnios da construção fabril. Uma renovação da arquitectura industrial 

que partilhava concepções futuristas e construtivas da época, ferramentas importantes na 

definição da nova ―monumentalidade‖ em princípios simples, elementares, racionais e 

sóbrios, onde a higiene, segurança e as funcionalidades estivessem presentes. 

A nova linguagem faz-se ver já nas obras industriais a partir dos anos 20, aliadas à 

prática de novos recursos e materiais técnicos sofrendo alterações ao longo dos anos, 

consoante as mudanças tecnológicas feitas em Portugal entre 1930 e 1973. Desde o 

aumento de recursos energéticos à adopção de métodos de organização do trabalho, 

contribuíram para a alteração da escala da indústria portuguesa, resultando em mudanças 

na concentração das fábricas – a ampliação das instalações à volta de um centro fabril, a 

substituição das construções antigas e a modernização de espaços de trabalho, a 

integração de indústrias, a criação de novas áreas industriais, aproveitando áreas 

expectantes, geralmente fora dos centros urbanos. 

 

A instalação das unidades fabris esteve durante muito tempo afastada da cidade e das 

preocupações com o desenho urbano, sendo que as mais antigas denominadas de ―oficinas 

mecanizadas‖ se integravam na malha urbana, nos pisos inferiores de edifícios de habitação 

e as restantes, de maior porte, se encontram ao longo de terrenos rurais. É nas periferias 

das cidades que vão concentrar-se as grandes indústrias do século XVIII, na proximidade 

das antigas azinhagas ou de linhas ribeirinhas, criando elevado número de postos de 

emprego e espaços pouco providos de habitações e infra-estruturas para operários. 

Apenas na segunda metade do século XIX o Urbanismo surge em Portugal através da 

criação dos Planos Gerais de Melhoramentos (1865), na lógica de remodelação e renovação 

Fontista, cujas preocupações se prendiam fundamentalmente com a regularização das vias 

de comunicação e com a higiene. Com a obrigatoriedade da elaboração de planos de 

urbanização para a cidade, a partir de 1934 (Duarte Pacheco, enquanto Ministro das Obras 

Públicas e Comunicações, institucionaliza o urbanismo, ficando as Câmaras Municipais 

responsáveis pela elaboração dos Planos de Urbanização), as actividades industriais vão 

ser, pela primeira vez, encaradas como um fenómeno urbano, adquirindo um lugar funcional 

próprio e ajustado à especificidade da actividade fabril, tal como Etienne De Groer vai 

defender na elaboração do no Plano Director de Lisboa de 1948 com a criação de 

zonamentos. 

Estes condicionalismos da fixação fabril no território da cidade, não toldaram o 

desenvolvimento de uma indústria mecânica que se instalava nas periferias da urbe antiga. 

A cidade industrial do século XIX ultrapassará em muito os contornos da divisão 
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administrativa da capital, estabelecendo-se na década de quarenta e cinquenta uma cintura 

industrial em torno de Lisboa, ocupando os amplos espaços livres, na sua maioria agrícolas, 

para instalar um aglomerado de fábricas de uma nova geração ou as que se transferiam do 

centro para as periferias, conformando uma paisagem industrial mais alargada onde a 

presença de edificações de cariz social assume uma importância igualmente relevante para 

a compreensão do fenómeno industrial, a par dos próprios edifícios ou estruturas produtivas 

e das inerentes máquinas. Assiste-se a uma verdadeira euforia de investimento na nova 

indústria, coincidindo com a crença prática dos promotores e arquitectos na capacidade da 

arquitectura moderna, para criar espaços urbanos e arquitectónicos saudáveis. Um 

processo de franca modernização industrial que vai assistir a um zénite nos meados dos 

anos 70, com a criação de verdadeiros pólos industriais autónomos, dando origem a 

pequenas urbanidades a eles associados. 

A possibilidade de transmissão de energia a longa distância sem ocorrência de perdas 

energéticas ao longo do percurso, alterou a localização das indústrias transferindo-as para 

locais afastados das cidades, criando novas e vastas periferias onde se instalam novas 

áreas produtivas, sendo as mais importantes da época - químicas, vidreiras, cimenteiras, 

petrolífera e eléctricas. Esta nova forma de energia possibilitará a criação de parques 

industriais em qualquer local, pensados urbanamente, distantes das construções antigas, 

localizados, geralmente nas entradas ou saídas de uma qualquer cidade 

Após o 25 de Abril de 1974, a indústria vai ter um papel diferente no quadro da 

sociedade pós-moderna e pós-industrial, assistindo-se à reconversão culturalista da 

arquitectura industrial. Ao longo do período de 1985 e 2000, o mundo industrial em Portugal 

sofreu uma viragem profunda, devido, segundo José Manuel Fernandes, “quer das novas 

orientações estratégicas e políticas para o sector, resultantes da integração do país na 

União Europeia, quer da profunda crise de revisão global e de inevitável modernização da 

indústria”12  

 

As tentativas de se relançarem novas iniciativas fabris e novas linguagens 

arquitectónicas para apoio de uma renovação industrial esmoreceram em muitos casos, e o 

encerramento de um elevado número de instalações fabris, que se encontravam 

ultrapassadas ou desajustadas da realidade actual e do futuro próximo, gerou uma visão 

colectiva do tema industrial, a nível dos novos conjuntos edificados e do vasto património 

industrial construído. Face à evolução da arquitectura industrial ao longo do século XX, o 

amplo legado deixado torna-se agora base fundamental para a uma nova e inovadora 

                                                             
12

 FERNANDES, José Manuel, Arquitectura e Indústria em Portugal no século XX, Ed.Secil, p. 192 
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atitude de consideração e recuperação de espaços ex-industriais, com fim de preservação 

de memórias edificadas, para outros fins e objectivos – culturais, sociais ou ambientais. 

 

4.3 Património Industrial 

 

Até meados do século XX, o que se relacionava com as actividades artesanais e 

industriais, não se integrava no conceito de património cultural, em grande medida devido às 

concepções historiográficas apoiadas em critérios político-militares e estéticos. Apenas a 

partir dos anos 1950 - depois de três vagas de industrialização, cuja tendência para a 

produção em massa aliada à cultura da indiferença, contribuíram para o acentuado 

desaparecimento e destruição do património ―dito‖ industrial – começou a ser sublinhada a 

importância e a potencialidade desse nosso legado cultural, o património industrial. 

A definição de monumento histórico toma um novo sentido com a Carta de Veneza de 

1964, na qual diz, no artigo 1º, que “A noção de monumento histórico engloba a criação 

arquitectónica isolada, bem como o sítio urbano ou rural que são o testemunho de uma 

civilização particular, de uma evolução significativa ou de um acontecimento histórico. Esta 

noção estende-se não somente às grandes criações mas também às obras modestas que 

adquiriram com o tempo um significado cultural”13, o que vem abrir portas a outros conjuntos 

edificados a serem considerados património. No plano institucional e internacional, a partir 

de 1972, a UNESCO adoptou esta noção de património cultural de monumento, grupos de 

edifícios e sítios, que ficou conhecida como a Convenção do Património Mundial. 

Perspectiva esta que veio a ser também incorporada na lei do Património Cultural Português 

(lei 13/85). 

Por património industrial entende-se, de acordo com IHRU, IGESPAR, 2008 (Kits - 

património, nº 3, versão 1.0), “tanto os testemunhos materiais como imateriais das 

actividades técnicas e industriais com maior incidência para o período da industrialização 

ligada ao desenvolvimento da economia capitalista: fábricas, lojas, armazéns, habitações, 

escolas, creches ou cinemas, máquinas, sistemas de energia, etc., e o próprio urbanismo, 

para além das novas formas de vida ou das relações de trabalho produzidas pelo 

desenvolvimento da indústria (Definição elaborada pelo TICCH14 1978) ”. 

 

                                                             
13 Carta de Veneza, Carta Internacional sobre a conservação e restauro dos monumentos e dos sítios 
14

 TICCH - The International Committee for the Conservation of Industrial Heritage que tem como representante 
em Portugal a APPI (Associação Portuguesa do Património Industrial) 
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Apesar de, em Portugal, se ter verificado uma industrialização tardia e escassa, ao 

longo do século XIX, a arquitectura dos espaços industriais foi, mesmo assim, significativa, 

vista no quadro conjunto do nosso património arquitectónico. O património industrial é 

sinónimo de valores de memória, originalidade, singularidade, e ainda valores tecnológicos, 

científicos, sociais, económicos e estéticos, integrando todos os bens resultantes de uma 

actividade produtiva, desenvolvida ao longo de gerações. Particularidades que hoje 

despertam uma certa afectividade na historiografia portuguesa e justificam a sua defesa 

patrimonial. 

Os edifícios industriais são vistos, finalmente, como testemunhos da antiguidade, com 

o mesmo peso das tipologias que eram consideradas património anteriormente – valores de 

importância histórica, de valor cultural e de qualidade arquitectónica. A fábrica contém um 

significado da manifestação do progresso do país na sua aparência moderna, de feições 

ousadas e quase de vanguarda, constituindo a marca de uma época, da proximidade à vida 

das populações e da sua relação de centralidade com a cidade. Toda uma carga histórica 

que acarreta, simboliza também, uma vivência específica da população, apelando a 

memórias emocionais, tornando-se num “universo de elementos físicos de difícil 

esquecimento”15, por serem ―importantes testemunhos culturais‖16.  

É precisamente esta sua relação com a memória, que obriga a que se tomem medidas 

para manter vivas as memórias que estes edifícios trazem consigo, pessoais e colectivas, 

de modo a perpetuar a identidade de cada população, e também poder, através deles, 

perpetuar a imagem que se tem de determinada cidade, na qual já se está tão habituado a 

associar determinados edifícios. As pessoas revêem-se nos edifícios e querem preservá-los, 

pois só assim será possível fazer com que este património perdure no tempo, logo, a sua 

história – cronológica, arquitectónica e humana – bem como a memória de um passado, que 

as gerações mais novas não conheceram, pertencendo simultaneamente a dois mundos, 

um presente e o outro passado. 

 

4.4 Novos destinos para os edifícios industriais 

 

A reabilitação dos edifícios constituintes da cidade, contribui para uma requalificação 

da sua vida e das suas vivências, uma vez que ela é caracterizada e identificada por estes, 

tantos os antigos como os modernos. As fábricas e os grandes complexos industriais 

configuram espaços pragmáticos, que tomaram o seu lugar e a sua escala nas cidades 

                                                             
15

 Folgado, Deolinda ―O lugar da indústria no território‖ em AA.VV., A Arquitectura da Indústria, 1925-1965, 
Registo Docomomo Ibérico, Edição Fundação DOCOMOMO IBÉRICO, Lisboa, 2005, p.80 
16

 idem 
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portuguesas, e assim permaneceram durante o tempo de vida útil até se tornarem ― ruínas, 

mesmo quando estão relativamente bem conservados (…) uma arquitectura cuja dignidade 

e adequação foi “corrompida” no âmago: a própria “função” que motivava o projecto deixou 

de fazer sentido”.17  

Em pouco tempo, a partir da década de sessenta, os territórios industriais na cidade 

deram lugar ”a edifícios esgotados nas suas funções, por vezes arruinados ou muito 

deteriorados, e também a amplas superfícies de terrenos que perderam a sua razão de ser, 

abandonados e, quando possível, à espera de novos destinos”18. A rápida evolução técnica 

que se fazia sentir no sector industrial, trazia consigo novas necessidades espaciais que as 

fábricas enquadradas no meio urbano, pela sua limitação periférica e a falta de condições 

para albergar novos sistemas e mecanismos de produção, não conseguiram acompanhar, 

dando origem ao deslocamento das produtividades para novas instalações ou à sua 

desactivação, deixando no seu lugar edifícios obsoletos e devolutos. Estas ruínas 

industriais, que têm uma posição marcada no lugar, podem ser encaradas como “vazios 

urbanos (…), espaços inactivos, espaços de nada, por vezes receptáculos dum passado 

que, mais próximo ou mais longínquo, acaba por se sobrepor ao agora”19, ao qual podem 

ser apresentadas soluções para questões arquitectónicas, sociais e urbanas. A natureza 

construtiva destas tipologias industriais com programas modernos, são um campo aberto à 

experimentação, na sua forma de inserção e relacionamento com o território, as formas e a 

pele dos edifícios e a relação com a componente estrutural, constituem uma justificação 

para combater o seu desaparecimento por demolição ou substituição, e empenhar esforços 

na sua manutenção, devolvendo-o à modernidade. “Ocorre desenvolver uma cultura e 

afirmar uma ideia que assenta na necessidade da transformação e modificação consciente 

do património existente, em função da sua reutilização equilibrada e da necessária 

redefinição constante de um território que responda às exigências do homem.”20 

 

Num levantamento feito, sobre edifícios industriais da zona de Lisboa e arredores, 

baseada na enumeração e descrição de José Manuel Fernandes em Arquitectura e Indústria 

                                                             
17

 FIGUEIRA, Jorge, MILHEIRO,  Ana Vaz ―O fim da fábrica, o início da ruína‖ em AA.VV., A Arquitectura da 
Indústria, 1925-1965, Registo Docomomo Ibérico, Edição Fundação DOCOMOMO IBÉRICO, Lisboa, 2005, p.93 
18

 GUIMARÃES, Carlos,in GARCIA BRAÑA, Celestino, LANDROVE, Susana, TOSTÕES, Ana A arquitectura da 
indústria, 1925-1965 , Registo Docomomo Ibérico, Edição Fundação DOCOMOMO IBÉRICO, Lisboa, 2005, 
p.57e58 
19

 JANEIRO, Pedro António, Cheios inúteis - A imagem do Vazio na cidade, in Comunicação apresentada no 
SEU 2007 – Seminário de Estudos Urbanos, Vazios Úteis, que aconteceu no Instituto Superior de Ciências do 
Trabalho e da Empresa (ISCTE) no dia 21 de Julho de 2007, no âmbito da Trienal de Arquitectura de Lisboa 
2007 
20

 FERNANDES, Fernanda, CANNATÁ, Michele, ―Reciclar o existente e requalificar o território‖ in Territórios 
Reabilitados, Edição Caleidoscópio, 2009, p.9 
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em Portugal no século XX, Ed. Secil e outros casos pesquisados, analisou-se a situação 

actual de diversas indústrias, entre as quais se encontram exemplos de usos possíveis de 

reabilitação do património. 

 

DENOMINAÇÃO LOCALIZAÇÃO 
ANO DE 

CONSTRUÇÃO 
ESTADO ACTUAL 

Fábrica de cervejas 

Germânia 
Av. Almirante Reis 1912/14 Reabilitada - Portugália 

Central da Carris Alcântara 1901 Reabilitada - Museu da Carris 

Central Tejo Belém 1908/11 Reabilitada - Museu da Electricidade 

Armazéns frigoríficos 

(portuários) 
Alcântara 1920/30 Reabilitada - Museu Oriente 

Standard Eléctrica Alcântara 1945-47 
Reabilitada - sede da Orquestra 

Metropolitana de Lisboa. 

Companhia Portuguesa de 

Tabacos 
Xabregas 1926 Reabilitada numa casa da Cultura 

Moagens do Caramujo Almada 1898 
Reabilitada - Futuro Museu Tejo e 

Ciência 

Fábrica de Artilharia Militar Rua da Tabaqueira 1908 
Reabilitada - Centro Cultural Braço de 

Prata 

Fábrica da Pólvora Barcarena 1540 
Reabilitada - Museu da Pólvora 

Negra e zona cultural 

Fábrica H. Vaultier & Ca Aterro de Lisboa 1947 
Reabilitada - Fundação Portuguesa 

das Comunicações 

Fábrica de Malhas do 

"MAGALHÃES" 
Xabregas  Reabilitado - departamento camarário 

Real Fábrica das Sedas Rato 1741 Reabilitado - restaurante 

Real Fábrica da Cordoaria 

da Junqueira 
Junqueira 

Segunda metade 

do séc. XVIII 
Reabilitado 

Fábrica da Osram Av. 24 de Julho 1920-30 Reabilitado Habitação em Loft 

Fábrica Viúva Ferrão Santos  Reabilitada Loja de Decoração 

Companhia de Fiação e 

Tecidos Lisbonense 
Alcântara 1849 

Reabilitada em pólo profissional e 
cultural 

Tabela 1- Exemplos de reabilitação de edifícios industriais com novos usos em Lisboa e arredores 
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Interessa estudar e actuar sobre o património industrial como parte integrante da 

cidade, tendo a noção de que a mudança, mais ou menos interventiva, é possível e que 

através dela se podem preservar os edifícios devolvendo-os à cidade e requalificando-a, 

através da uma adaptação à realidade actual – social, económica, cultural, física e 

paisagística. 

A reabilitação do edificado e consequente requalificação urbana mostram-se como o 

caminho para a fusão entre o património arquitectónico e as possíveis novas tipologias que 

surgem no panorama da arquitectura, bem como a respectiva revivificação da cidade, 

através da regeneração e da reutilização dos espaços anteriormente industriais, pois “ (…) 

As novas actividades podem ser implementadas em edifícios construídos para servir ofícios 

antigos se tivermos a capacidade de efectuar as alterações necessárias salvaguardando o 

que é importante e introduzindo o que é necessário. Por outro lado, a introdução de novas 

tecnologias, a par dos novos serviços necessários para habitar segundo critérios de 

continuidade e inovação respeitando o passado mas paralelamente exigindo futuro, 

constituirá motivo de qualificação dos territórios artificiais degradados, mas ricos em 

memória colectiva.”21.  

 

4.4.1 Reabilitação do património e requalificação urbana 

 

Durante muitos anos, a ideia de reabilitação ―esteve estreitamente associada à 

recuperação do património arquitectónico de carácter monumental, dirigindo-se os esforços 

para a intervenção em construções singulares de elevado valor simbólico e/ou artístico; (…) 

Nas últimas décadas veio-se a consolidar-se a convicção de que a reabilitação urbana, se 

dirigida às zonas “comuns” de cidade e vilas, abrangendo os edifícios, mesmo modestos, 

mas também as ruas, os largos os quarteirões e as praças, constitui uma actividade de 

enorme relevância, já que a história dos povos e das suas cidades pode ser contada, de 

modo inigualável, precisamente através da história de muitas construções anónimas que 

valem pelo seu conjunto e pela sua inserção urbana, ajudando a definir o que pode chamar-

se o espírito do Lugar.” 22 

A cidade que hoje se conhece, lugar da arquitectura mais antiga e tradicional e 

também da mais recente e inovadora, tem a necessidade de encontrar pontos comuns onde 

                                                             
21 FERNANDES, Fernanda, CANNATÁ, Michele, ―Reciclar o existente e requalificar o território‖ in Territórios 
Reabilitados, Edição Caleidoscópio, 2009, p.13 
22

 APPLETON, João, ―Reabilitação urbana e tecnologias de intervenção‖ in Arquitectura Ibérica nº19 Edições 
Caleidoscópio p. 4 
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estas duas ―idades arquitectónicas‖ se cruzam, pois a percepção que o indivíduo tem do 

ambiente que o circunda é resultado de uma fusão entre o momento presente, as memórias 

das suas experiências passadas e as suas aspirações em relação ao futuro. O rápido 

crescimento urbano, as modificações na paisagem rural e o ritmo acelerado do dia-a-dia faz 

com que seja necessária uma reacção urgente à consciencialização da perda da identidade 

dos lugares da cidade e dos indivíduos e da deterioração progressiva dos nossos edifícios 

patrimoniais, na procura de equilíbrio entre construído e espaço envolvente. “Reabilitar, hoje 

mais do que nunca, significa fundamentalmente recuperar as qualidades perdidas e integrar 

ao mesmo tempo aquelas características necessárias para que o território em causa 

continue a viver com as condições de conforto e beleza”23. 

 

A reabilitação surge da política de conservação de património, como uma possibilidade 

concreta de reutilizar a arquitectura, a estrutura e os elementos construtivos dos edifícios 

antigos, não apenas monumentos ou lugares carregados de história “mas sim a todos os 

lugares artificiais (…) das mais elementares qualidades arquitectónicas, necessárias ao 

Homem”24, adaptando-os a necessidades e exigências de uso contemporâneo, evitando ao 

máximo, a perda dos seus valores estéticos, históricos, arquitectónicos e urbanísticos 

essenciais.   

A busca disciplinar que a arquitectura e o urbanismo empreenderam nesta área, sobre 

a forma de conseguir construir espaços, edifícios e partes de cidade significantes, resultou 

na reabilitação urbana, cuja acção permite ao indivíduo encontrar o seu lugar no mundo e 

estabelecer relações de identidade com o espaço circundante. A história passou a ser 

entendida como uma fonte de autoridade, utilizada para encontrar soluções apropriadas 

para os problemas da cidade, que teriam em atenção estilos e linguagens do passado e às 

arquitecturas vernáculas, além das obras singulares e monumentos, assim como se começa 

a dar atenção à arquitectura industrial no início do século XX. 

A reabilitação urbana é, actualmente, um tema incontornável quer se fale de 

conservação e defesa do património quer na requalificação do ambiente urbano. Os 

processos de reabilitação têm hoje de responder a um crescente número de objectivos: para 

além de preservar, conservar e aproveitar os recursos disponibilizados pelo património 

construído, têm de conseguir dotá-los de capacidade de resposta perante as exigências da 

vida contemporânea, têm de integrar objectivos e princípios de dimensão técnica e 

                                                             
23

 Idem 
24

 Ibidem 
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tecnológica, do programa, dimensão social e organizativa, ambiental e de sustentabilidade, 

e a da dimensão material e memorial.  

 

Os edifícios industriais constituem grandes potencialidades, que o passado coloca à 

disposição para combater perda da identidade dos lugares da cidade e a desqualificação 

urbana, através da reutilização dos seus espaços edificados, (re)atribuindo qualidades e 

benefícios sociais, urbanos e arquitectónicos. Dada a sua localização, em grande parte, em 

lugares de importante densidade populacional e áreas centrais, representam “uma excelente 

ocasião para se traduzir em oportunos reordenamentos urbanísticos. Tudo isto transmite a 

urgência em encontrar novos destinos para tão vastas áreas degradadas e avançar no seu 

saneamento e recuperação”25 de uma qualidade urbana perdida, retomando a sua 

continuidade no espaço e no tempo. A sua recuperação constitui assim uma abordagem 

natural ao património industrial, visto que nele estão implícitos conceitos da cidade actual e 

por manterem no futuro as pré-existências histórias e arquitectónicas, que permitem manter 

viva a identidade do lugar pela permanência da memória, e através da sua preservação tirar 

partido dele para a necessária requalificação urbana. 

 

4.4.2 Uma revitalização urbana cultural 

 

A importância da requalificação da cidade é uma temática actual, sendo preciso 

recorrer a estratégias que permitam ultrapassar esta situação de impasse, passando por 

perceber a capacidade dos edifícios que existem, de poderem receber novos programas. 

Com a recuperação do património industrial - preservação, consolidação, reutilização, 

reconversão - pretende-se criar um pólo dinamizador da cidade, a partir de um novo ciclo de 

vida e com novas funções para edifícios obsoletos e áreas urbanas desprovidas dos seus 

programas originais, permitindo uma consolidação e uma (re)vivência da sua envolvente em 

áreas centrais. Podendo tomar forma através da existência de complexos culturais, lúdicos, 

comerciais, institucionais, de trabalho ou de novas tipologias de habitação. 

“Entendemos que as nossas cidades têm qualidades culturais e arquitectónicas 

únicas, uma forte capacidade de inclusão social e excelentes oportunidades de 

desenvolvimento económico. São centros de conhecimento e fontes de crescimento e 

inovação. Mas, ao mesmo tempo, debatem-se com problemas demográficos, desigualdade 

social, (…) e problemas ambientais. A longo prazo, as cidades não poderão desempenhar a 

                                                             
25

 GARCIA BRAÑA, Celestino, LANDROVE, Susana, TOSTÕES, Ana in A arquitectura da indústria, 1925- 

1965, Registo Docomomo Ibérico, Edição Fundação DOCOMOMO IBÉRICO, Lisboa, 2005, p.58 
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sua função de motor de progresso social e crescimento económico descrita na Estratégia de 

Lisboa se não conseguirmos manter o equilíbrio social no interior de cada uma e entre elas, 

preservando a diversidade cultural e fixando elevados padrões de qualidade para o 

planeamento urbanístico, a arquitectura e o ambiente.”26 

A revitalização urbana, a dinamização da cultura e da arte, e a criação de uma cidade 

mais cívica, humana e ambientalmente sustentável, são aspectos que se conjugam e 

influenciam, podendo ser usados em acções de melhoria da qualidade de vida urbana, 

resolvendo alguns problemas das nossas cidades e paisagens. A cultura é um excelente 

meio prático de desenvolver a regeneração funcional e social de meios urbanos e pólos 

habitacionais.  

Em cada lugar há um potencial de novidade cultural que pode ser valorizado, um 

potencial económico local e um vitalizador de um ritmo urbano, mesmo num ambiente 

caracterizado e activo. A originalidade e a afinidade local, pode ser aproveitada, da 

respectiva paisagem natural e urbana, aliada a ambiências e memórias de referência do 

sítio, bem como actividades propostas, podem tornar esse lugar mais atractivo e torna a 

cidade mais viva, variada e estimulante.  

Este processo caracteriza-se pelo desenvolvimento de núcleos de indústrias criativas, 

para uma dinamização e enriquecimento da cidade e do tecido urbano através da 

incorporação de ideias de sustentabilidade ambiental, social, convivial e cultural, como: 

dominância do tráfego pedonal; vitalização e segurança públicas; integração de actividades 

diversificadas; desenvolvimento verde urbano; diversidade e interesse arquitectónico; 

integração de vários grupos socioculturais; convivência de vários modos de viver a casa e a 

cidade; e acentuação das redes eficazes de transportes públicos. 

O potencial de cada lugar tende a caracterizar-se por uma identidade sociocultural e 

ambiental específica - condições pré-existentes da história local e valor patrimonial - 

associada a um adequado desenvolvimento de atractividades e de integração de gostos 

locais. 

  

                                                             
26

 ―Carta de Leipzig sobre as Cidades Europeias Sustentáveis‖ – adoptada na reunião informal dos Ministros 
responsáveis pelo Desenvolvimento Urbano e Coesão Territorial, em 24 e 25 de Maio de 2007, em Leipzig 
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5. CASO DE ESTUDO DA FÁBRICA SIMÕES E COMPANHIA LDA DE BENFICA 

 

5.1 Identificação do caso de estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Vista aérea do conjunto, Fonte: Bing Maps 

Fig. 2: Vista aérea do conjunto para Nascente, Fonte: Bing Maps 
 

Denominação original: Fábrica Simões e C.ª Limitada. 

Localização: Av. Gomes Pereira nº11 a 13 Freguesia de Benfica, Concelho de Lisboa. 

Tipo de propriedade: Privada. 

Proprietário: TDF – Teixeira Duarte. 

Tipo de ocupação original: Indústria Têxtil.  

Ocupação actual: Utilização para fins de aluguer. 

Época de construção: 1907 com seu encerramento anos 80. 

Interesse patrimonial: Classificado como edifício de património municipal. 

Estado de Conservação: Parte razoável, parte em degradação. 

Projecto: Arquivo Municipal nº 4049. 
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5.2 Contexto histórico-cultural do Lugar de Benfica  

 

As várias lendas sobre a origem do vocábulo Benfica têm em comum a utilização da 

expressão 'bem fica', à qual não foi alheia a existência de um microclima ameno, a 

abundância de água e arvoredo, factores convidativos e propícios à fixação das mais 

variadas gentes. As condições naturais do local, outrora um vale fértil com um curso de 

água, explicam que se tenha verificado a ocupação humana do território desde o início da 

pré-história. São conhecidas estações arqueológicas dos períodos do Paleolítico, Neolítico e 

Calcolítico, de ocupação Romana e Árabe. 

Até ao século XVIII, Benfica era então uma aldeia de saloios – denominação derivada 

do çahroi (habitante do campo), designação dada pelos mouros aos habitantes dos 

arrabaldes – saloios e lavadeiras - onde abundavam hortas, pomares e jardins, assim como 

também território de algumas ordens religiosas. A partir de 1730 verificou-se um grande 

aumento demográfico, em parte devido aos trabalhos da construção do Aqueduto das Águas 

Livres e, ainda, estas paisagens fora dos limites da cidade de Lisboa, vão atrair para a zona 

novas classes abastadas a fixar as suas quintas e casas de verão, com famosos jardins e 

extensos pomares, mas sem nunca se afastar do importante via de circulação que é a 

Estrada de Benfica, com a vista da romântica Sintra a servir-lhe de pano de fundo. 

Após o terramoto de 1755, muita gente deixou a cidade e as suas casas citadinas 

destruídas, para se vir estabelecer nas suas residências de campo. Entretanto dá-se outro 

fenómeno, sobretudo a partir do segundo quartel do século XIX, e após metade do século o 

movimento acentua-se, não se tratando apenas dos habitantes de Lisboa virem morar para 

Benfica, mas sim a própria cidade que avança para ela, conquistando quintas e hortas (Fig. 

3,4,5 e 6).  

 

 

 

Fig. 3,4,5 e 6 – Posição de Benfica (intra-muros) em relação a Lisboa até ser absorvida por ela, Fonte: Benfica 
ao longo dos tempos, Depositário União Gráfica, Lisboa 1964 
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Sobre a zona são estabelecidos trabalhos de novas ligações com transportes públicos, 

como a conclusão da via-férrea Lisboa-Sintra no ano de 1885 e o estabelecimento da linha 

de circunvalação da cidade (Fig. 7 e 8), que vão marcar a diferença do papel de Benfica na 

cidade de Lisboa, como se pode ler numa circular enviada pelo mestre geral Zacarias 

Gomes Lima evidenciando a importância da Avenida Gomes Pereira: 

 

“Entre os recentes emprehendimentos que mais directamente podem influir no bem 

estar de muitos dos actuais habitantes do centro de Lisboa, sobresahe i da fundação de um 

bairro em Benfica, na aprazível Quinta de Marrocos, que se estende sobre a estação de 

caminho de ferro e a estrada de Benfica, talvez a mais saudavel e pittoresca dos arrabaldes 

de Lisboa. 

As condições de salubridade que n‟ella se verificam, a ponto de ser recommendada 

como uma estancia para convalescentes; a circunstancia feliz de se achar a 20 minutos da 

estação central do Rocio e ligada ainda por uma linha de carros americanos, 

proporcionando assim mais rapido accesso do que para muitos dos pontos da cidade, - 

constituem elementos excepcionais de preferência como ponto de habitação. 

Hoje que d‟anno para anno se acentua entre nós, como nas mais populosas capitais 

da Europa, a tendência para a habitação nos arrabaldes ou suburbios da cidade, tendo esta 

como estancia forçada do trabalho de cada dia e aquella como abrigo hygienico e reparador 

das forças e da saúde, a fundação do bairro de Benfica impõe-se como um melhoramento 

de altíssima importância. 

A empreza construtora desejando solemniscar este acontecimento tem a honra de 

convidar V. Ex.ª a assistir no dia 21 do corrente pelas 10 horas da manhã à inauguração dos 

trabalhos da Avenida Gomes Pereira, cujo projecto foi elaborado pela Câmara Municipal de 

Lisboa e que, ligando em linha recta a estação do Caminho de ferro com a povoação de 

Bemfica, constitui a arteria mais importante do novo bairro. 

Agradecendo antecipadamente a V. Ex.ª a fineza da sua condescendência, 

subscrevemo-nos com a mais subida consideração. 

 

Lisboa 15 de maio de 1899.”27  

                                                             
27

 PROENÇA, Pe. Álvaro, Benfica através dos tempos, Depositário União Gráfica, Lisboa 1964, p.501 
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7 8  

Fig. 7: Planta das circulações e comunicações principais, Fonte: Benfica ao longo dos tempos Depositário União 
Gráfica, Lisboa 1964 

Fig. 8: Projecto do Metropolitano até Benfica, Fonte: Benfica ao longo dos tempos Depositário União Gráfica, 
Lisboa 1964 

 

Aproximadamente em 1885, Benfica passou a fazer parte da cidade de Lisboa. 

Estabelecida a linha de circunvalação da cidade, os limites da cidade passavam por Chelas, 

seguiam pela Ameixoeira, cortavam por Benfica e desciam até ao Tejo por Algés, 

incorporando os núcleos populacionais do Calhariz, S. Domingos e lugar de Benfica do 

anterior concelho de Belém, para o concelho de Lisboa. 

  

Agora enquanto parte da cidade de Lisboa, Benfica passou por um momento de 

aumento populacional de forma veloz e deliberada ao longo das artérias principais, ao qual 

Benfica resistiu ainda no princípio do século XX, conservando características próprias e 

tradições. Mas tudo isso desapareceu a pouco e pouco, à medida que a urbanização 

derrubou os velhos muros de quintas afamadas, e ergueu, nos lugares de casas 

apalaçadas, prédios de vários andares. Na velha área da periferia, agora incorporada na 

cidade, quase tudo desapareceu, mantendo-se apenas pequenos casais ou aglomerados 

ameaçados pela urbanização.  

Benfica de hoje é um bairro de Lisboa. O crescimento populacional passou dos 17.843 

habitantes da década de cinquenta, para mais de 50.000 em 1990, e nos últimos dez anos 

do século XX assistiu-se a uma diminuição da população para 42.000 habitantes devido ao 

envelhecimento da população e à emigração dos jovens para zonas suburbanas da cidade. 

Ao longo dos anos, verificou-se um investimento nas infra-estruturas necessárias ao 

crescimento da população, como equipamentos educativos – escolas básicas, preparatórias 

e superiores, equipamentos desportivos, equipamentos de apoio à população e espaços 

públicos de lazer. 
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5.3 História da Fábrica Simões e Cª Lda. 

 

A empresa Simões e Cª Lda. foi fundada em 1907, por José Simões, autodidacta que 

foi operário têxtil, e pelos seus cunhados Francisco Rodrigues e Adelino Rodrigues 

Figueiredo. Fixou-se primeiramente na zona do Lumiar, tendo-se expandido para Benfica no 

ano de 1920/21 com o nome de Simões & Cª Lda., – Fábrica de Artefactos de Malhas. 

A empresa introduziu em Portugal tecnologia importada inovadora, criou e fabricou 

máquinas para a produção têxtil, chegou a ter mais de 1.500 trabalhadores, tendo 

desempenhado um papel importante na fixação de pessoas e serviços em Benfica, a partir 

do início da década de 1920. 

Adoptou, desde cedo, um sistema de segurança social eficaz para os seus 

trabalhadores, obra social e económica, com mão-de-obra de ambos os sexos, tendo 

associado ao conjunto industrial uma creche e habitação operária. 

A fábrica produzia para o mercado nacional e para exportação, tendo sempre capitais 

nacionais, e era uma das mais importantes empresas de malhas de toda a Península 

Ibérica. Possuía os mais avançados sistemas industriais da época, com mecanização 

servida por 500 teares automáticos americanos e um sistema racional de montagem, 

dividida pelas secções de dobagem e preparação de fios, meias finas, costura e tinturaria 

(Fig.9). O conjunto edificado teve origem num núcleo fechado, tendo sido alvo de um 

crescimento nos anos 40 por projecto do arquitecto Raul Tojal, em resposta à crescente 

produção da fábrica.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig. 9: Anúncio de 1931, Fonte: http://mercadodebemfica.blogspot.com  
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Com o falecimento do dono José Simões em 1960, a fábrica entrou em processo de 

falência a seguir ao acontecimento do 25 de Abril e fechou no ano de 1987. É abandonada a 

função de indústria e os donos, Rodrigues e Figueiredo, fazem uma proposta à Câmara 

Municipal de Lisboa para a ocupação do espaço por meio de loteamento em Janeiro de 

1990. Após a publicação da zona como alvo da operação urbanística, a Teixeira Duarte 

adquire o terreno através do fundo TDF- Sociedade Gestora de Fundos de Investimentos 

Imobiliários - actual proprietário da Fábrica Simões. 

Em 1996 a fábrica é alvo de um incêndio que destrói várias dependências do 

aglomerado fabril e, no ano seguinte, em 1997, é aprovado e publicado o Plano de 

Pormenor do Eixo Luz-Benfica que estabelece as indicações de loteamento na fábrica, 

tendo sido alvo de alteração em 2008, relativamente à área bruta de construção e de 

implantação máxima permitida. 

Hoje em dia, a fábrica é explorada pela empresa Rodrigues e Figueiredo através da 

locação de espaços de armazéns e estacionamento automóvel e existe o projecto de 

urbanização "Villa Simões" para a área ocupada pela antiga unidade fabril (Fig. 9 e 10), da 

autoria do arquitecto Jorge Matos Alves, consistindo em três conjuntos de edifícios até 8 

pisos, em 7.877m2 de área de implantação onde estão previstas cerca de 500 habitações, 

albergando cerca de 2.000 pessoas e 700 automóveis. 

 

A Fábrica Simões tem valor patrimonial reconhecido no Inventário do Património do 

Plano Director Municipal de Lisboa, na qual a sua construção modelar do ponto de vista 

fabril, constitui também um exemplo estimável de integração urbana, sobretudo do 

decorativismo dos vãos de fachada. 

 

10 11  

Fig.10 e 11: Projecto Conjunto Habitacional/Comercial Villa Simões 2005, Benfica, Lisboa, GPJ Arquitectos, 
Fonte: http://www.gjp.pt/  
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5.4 Análise e levantamento  

 

5.4.1 Análise fenomenológica do lugar da Fábrica de Benfica 

 

Com o objectivo do entendimento dos princípios básicos de construção do espaço 

habitado e a sua relação com a articulação formal e com a identidade particular do lugar, foi 

feita uma análise do objecto de estudo segundo o método definido por Raymond Bayer no 

seu Traité D’Estétique (Paris, 1956), em quatro fases do seu desenvolvimento: experiência 

aberta; intuição sensível; organização estética do espaço e do tempo; intuição intelectual. 

 

5.4.1.1. Experiência aberta 

 

O reconhecimento e contemplação do conjunto edificado da Fábrica Simões, não são 

apreendidos, na sua totalidade, num contacto directo com o local. Dos vários pontos de 

visualização do construído com o exterior urbano, o observador tem a percepção de apenas 

partes do edificado da fábrica, sendo que a sua totalidade é apenas compreendida no 

interior do mesmo. Factor que proporciona a sucessão de múltiplas experiências perceptivas 

na descoberta do lugar da fábrica.  

A fábrica é reconhecida de dois pontos de vista diferentes dependendo da 

aproximação. O primeiro, feita pela Avenida Gomes Pereira, a rua principal, o corpo visível 

destaca-se entre o edificado habitacional corrente, pela sua linguagem estética e escala 

mais baixa do que a envolvente, mas com uma imponência que se sobrepõe em relação ao 

outros (Fig. 12 e 13). No segundo ponto de vista, de uma rua secundária paralela à principal, 

o conjunto marca a sua presença pela sua extensão ritmada, com a mesma cota, que se 

perde na elevação do terreno do fundo da rua (Fig.14). Esta percepção de sobreposição 

arquitectónica do corpo principal, da Av. Gomes Pereira, vai manter-se ao longo da 

experiência da sucessão de espaços do conjunto edificado em direcção ao interior do 

quarteirão no qual ele se insere. 

 

 

Fig. 12: Vista da Avenida Gomes Pereira para Sul, Fonte: Fotografia da Autora 
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Fig. 13: Vista da Avenida Gomes Pereira para Nascente, Fonte: Fotografia da Autora 

 

Fig. 14: Vista da Estrada de Benfica para Sul, Fonte: Fotografia da Autora  

 

O acesso à fábrica é feito apenas pela rua principal por dois pontos próximos: um 

pórtico no corpo principal, com portão que define a entrada directa no edifício, e a sua 

transposição dá acesso ao pátio de interior de quarteirão (Fig. 15), e um portão lateral, 

perpendicular à avenida, que vivencia reconhecimento mais detalhado do ritmo da fachada 

lateral (Fig. 16). Transposto este portão lateral, dá-se o reconhecimento de outros elementos 

construídos que fazem parte do conjunto, de cotas mais baixas, pela semelhança de 

materialidade e ritmo da fachada marcado de vãos. Um percurso em direcção ao interior, 

marcado pela presença e pela escala exponencial da fachada do corpo principal, que no seu 

términus encontra um espaço totalmente oposto ao percurso estreito e ruidoso devido à 

proximidade da avenida movimentada, e maioritariamente em sombra percorrido desde a 

entrada. Um espaço amplo, confinado na sua periferia pela distribuição dos edifícios em 

banda, de linguagens e escalas opostas, mas de materialidades e ritmos verticais 

semelhantes, o que torna o espaço diversificado mas com alguma unidade visual. Para fora 

do conjunto edificado da fábrica, apenas são visíveis as confrontações dos elementos do 

tardoz do edifício contíguo da Junta de Freguesia de Benfica – Ringue de Patinagem 

(Fig.17), e os edifícios na elevação da topografia a Sul. Este espaço, do interior do 

quarteirão, formado pelo conjunto edificado da fábrica, constitui um pólo unificador e de 

distribuição do conjunto, para o qual todos os edifícios convergem por meio de implantação 

– o corpo principal de planta em L, confina o lado poente e norte deste grande pátio e o 
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restante edificado em banda ao longo do lado nascente – e por meio da distribuição de 

acessos verticais e horizontais. 

Esta distribuição e relação de volumes criam ambientes diversificados, espaços de 

estreitamento e relação de proximidade do edificado em oposição ao espaço amplo com um 

distanciamento entre o construído, que são reconhecidos numa relação progressiva da 

interacção do observador com o conjunto edificado. Experienciam-se sensações sucessivas 

resultantes da apreensão dos valores arquitectónicos dos diversos componentes do 

conjunto e da relação das suas partes num sistema unitário.  

 

15 16  

17  

Fig. 15: Vista da entrada pelo pórtico do corpo principal para o pátio interior, Fonte: http://um-novo-olhar-fabrica-
simoes.webnode.com/ 

Fig. 16: Vista da Av. Gomes Pereira para o acesso ao interior do conjunto, Fonte: Fotografia da Autora 
Fig.17: Vista actual do interior do conjunto para Noroeste, vendo confrontação com Ringue de Patinagem António 
Livramento, Fonte: Fotografia de Autora 

 
5.4.1.2. Intuição sensível  

 

A percepção e compreensão da arquitectura ultrapassam uma leitura somente de cariz 

visual. Ao ser objecto da experiência sensorial, a compreensão é afectada por uma 

interpretação racional sobre a sua concepção. Existem ordens espaciais, estruturas 

conceptuais e de distribuição que estão directamente ligadas à tipologia do conjunto de 
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análise e que contribuem para um melhor entendimento da intencionalidade da sua ordem 

espacial e de conceptualização. 

A implantação de edifícios fabris de carácter têxtil, está directamente relacionada com 

a existência de cursos de água e espaços de planície, motivo da implantação da fábrica 

Simões junto da ribeira de Alcântara, hoje enterrada, e numa zona baixa junto às vias de 

circulação existentes – Estrada de Benfica e posterior estação ferroviária - para o 

escoamento de produtos deste aglomerado ainda rural para a cidade. Em zonas planas era 

possível implantar edifícios de grande dimensão, com capacidade de albergar grandes 

mecanismos de produção, naves industriais com um sistema estrutural marcado pela 

inovação das tecnologias da arquitectura industrial. O corpo principal com planta em L está 

posicionado com maior comprimento ao longo da avenida principal e o lado menor numa 

perpendicular a esta, edifício de maior visibilidade e tratamento de fachada com o objectivo 

imperativo, a marcação da sua presença pública no ambiente envolvente, desenvolvendo as 

restantes dependências operativas de produção em banda no tardoz, em torno de um pátio 

interior. O tratamento da fachada difere daquelas que são envoltas num ambiente urbano, 

em traços déco mais trabalhados (Fig. 18), relativamente às fachadas correspondentes no 

interior do quarteirão e as dos edifícios interiores que têm uma menor relação de abertura ao 

exterior (Fig.19). A tipologia e organização espacial é perceptível pelo carácter edificado 

alongado, consubstanciado em naves alongadas, materialidade, sistema construtivo e o 

ritmo semelhante ao longo do mesmo corpo. 

 

18 19  

Fig. 18: Pormenor da fachada exterior do corpo principal com traços déco, Fonte: http://um-novo-olhar-fabrica-
simoes.webnode.com/ 

Fig. 19: Pormenor de fachada exterior dos corpos de cota baixa do conjunto, Fonte: Fotografia da Autora 
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5.4.1.3. Organização estética do espaço e do tempo 

 

As tipologias industriais do início do século XX, eram conjuntos edificados em 

constante desenvolvimento tecnológico e de crescente aumento de produtividade, o que 

tornava recorrente o aumento das suas instalações e a sua adaptação às inovações e 

alterações. Dada a relação recíproca entre o desenvolvimento de Benfica e a própria fábrica, 

aliado ao crescente desenvolvimento e produção desta, a implantação sofreu alterações, 

tendo ocorrido um aumento das suas instalações, até aos limites do interior do quarteirão 

mantendo a ordem espacial de organização no tardoz e lateral do edifício principal, e de 

escala. 

São notoriamente identificados no conjunto três tipos edificatórios diferentes no 

conjunto edificado da fábrica, remetendo para diferentes épocas de construção. As 

tecnologias e os sistemas construtivos empregues no edificado, dentro do interior do 

quarteirão, demonstram um intervalo temporal e aumento espacial, que o conjunto da 

fábrica sofreu ao longo do seu período de produção. Tanto o edificado que delimita o espaço 

a nascente, como aquele que ocupa o interior do quarteirão a norte, apresentam uma 

estrutura visível na fachada e sistema de cobertura que se opõe ao edifício considerado 

principal (Fig. 20 e 21). Novas preocupações, como a ventilação pela cobertura em 

lanternim e novas tecnologias, como a iluminação zenital em shed e estruturas metálicas, 

são elementos visíveis e marcantes na imagem destas adições, originando novos ritmos e 

módulos entre partes constituintes do todo, com semelhança na tipologia da repetição dos 

vãos e na acentuação da verticalidade. 

 

 

20 21  

Fig. 20: Vista da rua tardoz para sul, duas linguagens edificadas, Fonte: Fotografia da Autora  

Fig. 21: Vista do interior do conjunto para a fachada interior do corpo principal, Fonte: Fotografia da Autora 
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Sucessivas modificações feitas nos objectos arquitectónicos e na envolvente, são 

perceptíveis na configuração espacial actual e remetem a contextualização do que ali 

existia. A demolição de antigos conjuntos edificados no interior do quarteirão, deu lugar a 

uma alteração da escala, resultando num espaço amplo e repleto de marcas que remetem 

para a memória, um pátio confinado por edifícios de cota baixa e cobertura em shed ou de 

duas águas, vestígios de troços do antigo pavimento, troços de parede, elementos 

estruturais, vãos de comunicação entre edifícios e de cor de delimitação do construído 

existente (Fig. 22 e 23). Outras transformações, como a adição de novos núcleos de 

acessos e pequenos núcleos adossados à fachada interior do corpo principal, distorcem a 

linguagem do objecto arquitectónico, mas esta não é extinta e é preservada a escala do 

edifício com a restante envolvente assim como os ritmos da composição da fachada. 

 

22 23  

Fig. 22: Vista da fachada interior do corpo principal com marcas de edifícios anteriores, Fonte: Fotografia da 
Autora 

Fig.23: Elementos arquitectónicos memória de edificado antigo, Fonte: Fotografia da Autora 

 

5.4.1.4. Intuição intelectual 

 

O edifício da fábrica Simões em Benfica tem um valor simbólico evidente, pela sua 

própria identidade, como exemplo representativo da tipologia de edifício industrial têxtil do 

início do séc. XX, pela aplicação do ferro nas estruturas construtivas, e inspiração Arte 

Nova, nos seus elementos decorativos. Uma marca na expressividade do seu carácter e do 

seu valor comunicativo que leva à sua imediata identificação na paisagem do meio urbano 

denso, em que se insere e que mantém uma relação de proximidade com a população. 

Apesar da sua variedade edificatória, em dispersão pelo interior do quarteirão, a existência 

dos denominadores comuns de ritmo, verticalidade e modelação de um sistema, garante à 

fábrica uma unidade compositiva num conjunto edificado de valor cultural. 
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5.4.2  Análise do contexto físico do lugar 

 

A fábrica está implantada numa zona plana junto do caneiro da Ribeira de Alcântara, 

sofrendo uma ligeira subida no limite do terreno a sul, associada à elevação acentuada na 

qual estão situadas as escolas do ensino superior. O conjunto edificado ocupa os limites 

laterais e interior do quarteirão, confinado pela Estrada de Benfica e edificado habitacional a 

norte, Avenida Gomes Pereira a poente e rua tardoz de confrontação com o agrupamento 

de escolas da Quinta de Marrocos a nascente. A sul confronta o edifício da Junta de 

Freguesia de Benfica e as dependências associadas do ringue de Patinagem António 

Livramento, e um armazém. O acesso ao espaço do interior do conjunto edificado da fábrica 

é assegurado por dois portões no limite do terreno murado da Avenida Gomes Pereira. A 

presença de vegetação no interior do conjunto resulta, na generalidade, do estado de 

degradação que apresenta, sendo a fachada principal confrontada pela arborização da 

Avenida Gomes Pereira, e do espaço ajardinado privado da moradia adjacente à frente de 

rua. 

 

  

Fig. 24: Vista de Sul da rua tardoz, Fonte: Fotografia da Autora 

 

Fig. 25: Vista de Sul da rua tardoz em vista aproximada ao conjunto, Fonte: Fotografia da Autora 
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Fig. 26: Vista da rua tardoz para sul, Fonte: Fotografia da Autora 

 

Fig. 27: Vista da rua tardoz para norte, Fonte: Fotografia da Autora 

 
Fig. 28: Vista da Avenida Gomes Pereira para Norte, Fonte: Fotografia de Autora 
Fig. 29: Vista da Rua Nina Marques Pereira para Sudeste, Fonte: Fotografia de Autora 

 

 

5.4.3 Análise da evolução do edificado construído 

 

O conjunto da fábrica teve origem num núcleo principal que foi implantado junto da 

Avenida Gomes Pereira, numa zona de planície junto a um curso de água, a ribeira de 

Alcântara, situação recorrente na indústria têxtil, para a tinturaria (Fig. 30). Organizava-se 

em torno do corpo principal com planta em L, com dois pisos elevados e um terceiro 

enterrado, e canto arredondado, elevando-se acima da cércea num remate tripartido, onde 

se lia o nome da fábrica e do seu dono. Apenas com um piso, os outros núcleos adjacentes 

ao tardoz, do corpo principal, conformavam este núcleo fechado em torno de um pátio 

interior, acedido por um pórtico inferior ao corpo principal, de acesso directo à Avenida 
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Gomes Pereira (Fig 32 e 33). A construção da fábrica deixou-se influenciar pela época: na 

aplicação do ferro nas estruturas, resultando em espaços amplos com o uso de pilares 

metálicos; pela inspiração na Arte Nova, na aplicação dos elementos decorativos aplicados 

e caracterizadores das fachadas norte e poente do corpo principal; e na aplicação de 

sistemas de arejamento e iluminação, a nível da cobertura em shed ou em lanternim, nos 

edifícios mais baixos, quer a nível da abertura de vãos, em repetição ritmada ao longo de 

toda a fachada, como reflexo da marcação da estrutura no exterior (Fig.31). 

 

30 31  

32 33  

Fig. 30: Vista geral das instalações da fábrica, Revista da Associação Industrial Portuguesa, 1928 

Fig. 31: Vista de conjunto de uma das grandes oficinas, Revista da Associação Industrial Portuguesa, 1928  

Fig. 32: Vista do pátio interior para Sul, Fonte: Fotografia de Luís Filipe Afonso, 1980 

Fig. 33: Vista do pátio interior para Norte, Fonte: Fotografia de Luís Filipe Afonso, 1980 

 

O corpo principal é caracterizado pela sua fachada decorada com largas janelas 

tripartidas, do tipo termal, no piso superior, e de verga recta no inferior, de caixilho em 

madeira. O seu sistema construtivo assenta em paredes de alvenaria de pedra, com 

elementos de remate em pedra e apontamentos em tijolo no lintel das janelas, na fachada 

interior do quarteirão; os pavimentos dos pisos inferiores têm um acabamento em betonilha 

e piso elevado em barrotes e soalho de madeira assentes sobre a estrutura de pilares e 

vigas metálicos (Fig. 23); a cobertura tem duas águas em telha marselha, com estrutura em 
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asnas de madeira (Fig. 24). A fachada dos edifícios de cota baixa é marcada pela 

acentuação da estrutura, gerando módulos de repetição de panos, fachada em alvenaria de 

tijolo onde são abertos vãos proporcionais ao módulo; a cobertura varia entre as duas águas 

de telha marselha com lanternim e estrutura em asnas de madeira, e a cobertura em shed, 

com chapa ondulada ou acrílico translúcido. 

 

34 35  

Fig. 34: Vista do interior do piso térreo do corpo principal, Fonte: Fotografia de Luís Filipe Afonso, 1980 

Fig. 35: Vista actual do interior do piso superior do corpo principal, Fonte: Fotografia de Autora  

 

O aumento das instalações fabris fez-se em torno dos núcleos pré-existentes, numa 

posição paralela aos anteriores, para nascente e norte, dentro dos limites do terreno 

existentes no interior do quarteirão, transpondo também a ribeira já em caneiro (Fig.21 e 

22). Estes núcleos tomaram formas construtivas semelhantes aos edifícios anteriores de 

cota baixa, apenas com um piso térreo, com sistemas construtivos e cobertura semelhantes, 

aberturas de vãos, módulos espaciais, marcação da estrutura no exterior e acabamentos 

semelhantes, com aplicação de materiais mais modernos nos sistemas em shed, caixilharia. 

Pequenas adições foram feitas no núcleo original, tendo sido substituídas as antigas 

escadas de acesso exterior aos pisos superiores anteriormente de metal para betão. 

 

36 37  

Fig. 36: Vista aérea da fábrica, Fonte: Caderno de encargos Villa Simões Luís Filipe Afonso, 1980 

Fig. 37: Vista das instalações da fábrica, Fonte: Fotografia de Luís Filipe Afonso, 1980 
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Actualmente, do núcleo antigo apenas se mantém edificado o corpo principal com a 

demolição dos corpos adjacentes estando parte deste em avançado estado de ruína devido 

ao incêndio sofrido e algumas alterações formais das fachadas interiores (Figs. 24, 25, 26 e 

27). Os restantes corpos e fachadas, salvo algumas aberturas de vãos de porta pontuais e 

paredes leves nos núcleos interiores, continuam como originalmente desenhados, com 

sinais visíveis da passagem do tempo. 

 
Fig. 38: Vista actual do interior do conjunto para Norte, Fonte: Fotografia de Autora 

 
Fig. 39: Vista actual do interior do conjunto para Nordeste, Fonte: Fotografia de Autora 

 

Fig. 40: Diagrama da evolução do conjunto da Fábrica Simões e Cª Lda. 
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5.5 Proposta de intervenção 

 

5.5.1 Partido de intervenção 

 

O património, para além do seu potencial valor cultural, histórico, artístico ou outro tem 

valor de uso. É este valor de uso que possibilita a integração e participação do património na 

vida contemporânea e que garante a sua continuidade de existência no futuro. A integração 

do património nas vivências da sociedade actual e nas dinâmicas urbanas, constitui um 

factor que, não só garante uma dimensão mais humanizada mas também representa uma 

mais-valia para o desenvolvimento local. 

O objectivo, com toda a urgência e dignidade, é reafirmar este conjunto edificado da 

Fábrica Simões e Cª Lda. na sua qualidade arquitectónica, imagem pública e urbana, 

através de uma reabilitação reafirmando o seu papel na urbe. No entanto, para atingir este 

objectivo é necessária uma abordagem que não esteja presa ao passado, mas que se volte 

para o futuro, ou seja, não se cinja a tratar da degradação do edifício contribuindo apenas 

para a sua imagem geral, mas que aposte numa função activa do edificado, obrigando a 

memória a reajustar-se às obrigações naturais dos tempos actuais no que diz respeito à 

natural fruição de espaços em si. 

“(…) A proporção do espaço deixado antes conduzirá sempre, também, a simbólica da 

escolha; e o atravessamento das ligações que a estrutura permitir, acomodar-se-á às 

necessidades novas que novas localizações inteligentemente dispostas tornarão 

emergentes.”28 

 

5.5.2 Princípios de intervenção 

 

A proposta tem como principais princípios de intervenção: 

 

Divulgar – Expor, Partilhar, Comunicar 

Servir – Ensinar, Aprender, Investigar, Criar, Trabalhar, Habitar 

Usufruir – Contemplar, Consumir, Divertir  

 

  

                                                             
28 DIAS, Manuel Graça ―É

 
porque queremos continuar‖ in Territórios Reabilitados, Edição Caleidoscópio, 2009, 

pp.21-22 
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5.5.3 Programa 

 

  Numa análise das necessidades e expectativas da população de Benfica para aquele 

espaço, expressas em opinião pública29, o novo destino, pela reconhecida importância do 

conjunto na malha urbana, considera o carácter cultural e de lazer, com um conjunto de 

actividades que permitam dar nova vida e dotar o lugar de motivos de interesse para ser 

inserido num circuito cultural mais vasto, dada a sua localização num centro habitacional e 

de pólos educativos secundários e superiores.  

  O projecto foi desenvolvido no sentido de procurar colmatar a carência de espaços e 

condições nas vertentes culturais e lúdicas, dando espaços de realização para mais 

actividades e associações que actuam neste momento nas instalações da Junta de 

Freguesia de Benfica e Auditório Carlos Paredes, assim como eventos sociais variados para 

as diversas faixas etárias.  

  A proposta visa promover, ainda, uma série de acções de melhoramento da 

qualidade de vida da zona envolvente à fábrica: 

- A requalificação da rua tardoz, com a criação de um percurso pedonal, de estacionamento 

e passagens pedonais  

- Restituição da frente de rua da Av. Gomes Pereira e abertura dos espaços da fábrica ao 

público em geral 

- Dotação de novos espaços públicos de apropriação livre no interior do conjunto - Ruas 

pedonais; Terreiro; Espaço Verde; Espaço coberto; Espaço de exposições exteriores; Pátio; 

Praça. 

 O conjunto edificado é composto pelos núcleos funcionais do Auditório, Centro de 

Exposições, Cafetaria, Biblioteca, Residência Artística, Ateliers de Trabalho, Oficinas de 

Trabalho, Anfiteatro Exterior e Escola de Artes Performativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 41: Diagrama funcional da proposta de intervenção para Fábrica Simões e Cª Lda. 

                                                             
29 http://um-novo-olhar-fabrica-simoes.webnode.com/ (20/02/2010); 
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A. Auditório 

 O auditório ocupa a parte do corpo principal perpendicular à Av. Gomes Pereira, 

tirando partido do estado de ruína em que o edifício se encontrava para implantação de um 

programa de grande dimensão. 

 Este espaço surge como um espaço de apresentação de trabalho, onde podem ser 

realizadas tanto demonstrações dos conhecimentos adquiridos nas actividades que se 

realizam na fábrica, palestras ou eventos variados virados para o público em geral da zona, 

surgindo aqui como uma infraestrutura complementar ao Auditório Carlos Paredes sediado 

no edifício da Junta Freguesia de Benfica.  

 O auditório está equipado com todos os requisitos mínimos funcionais necessários 

ao funcionamento público de um auditório – foyer, bilheteira, bengaleiro, instalações 

sanitárias, plateia com capacidade para 206 espectadores e galerias laterais superiores – a 

nível técnico – caixa de palco, provido de varandas técnicas e teia técnica, teia de plateia, e 

no piso inferior camarins, balneários, sala de guarda-roupa e maquilhagem, sala de ensaios 

e salas técnicas de máquinas e sub-palco – e a nível de segurança como materiais, 

dimensões e saídas de emergência. 

 

B. Centro de Exposições 

 Ocupa o piso térreo e piso inferior da parte do corpo principal ao longo da Av. Gomes 

Pereira, local de apresentação de trabalhos tanto produzidos pelas actividades que fazem 

parte constituinte da fábrica como de trabalhos exteriores. Este espaço tem entrada 

contígua à do auditório pelo pórtico do corpo edificado existente, dando acesso à recepção, 

pequeno auditório de apresentações ou projectos, zonas de painéis expositivos nos pisos 

térreo e inferior, sendo que estas podem ter exposições temporárias e um tipo de exposição 

permanente educativa que retrate a história da fábrica. O armazém e dependências técnicas 

localizam-se no piso inferior, sendo acedidos por meio de blocos de acessos verticais de 

elevadores e escadas. É ainda possível a realização de exposições no exterior havendo 

acesso directo a estas pelo interior do piso térreo. 

 

C. Cafetaria 

 A cafetaria ocupa o edifício contíguo ao corpo principal do conjunto, posicionado 

perpendicularmente à Avenida Gomes Pereira, ao qual se pode aceder tanto pela avenida 

como pelo interior, lateralmente do conjunto. O espaço encontra-se dividido em três partes, 

uma parte nova de pequena cafetaria de rua, a parte do edifício antigo onde se encontram 

os serviços da copa e instalações sanitárias assim como um pequeno palco para eventuais 

cafés-concerto ou pequenas tertúlias, e o armazém na zona posterior do edifício. Associada 
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à cafetaria encontra-se o espaço exterior do pátio, um espaço provido de sombra que pode 

originar um espaço de esplanada. 

 

D.  Biblioteca 

 A biblioteca tem um funcionamento que pode ser independente do conjunto da 

fábrica, com uma função maioritariamente de apoio à população em geral da zona. Parte do 

edifício destina-se à administração e gestão da biblioteca, sendo o restante dedicado à 

consulta e aquisição de informação – zona de consulta de leitura informal e periódicos junto 

do átrio, uma secção infantil, uma secção de adultos, com serviço de consulta e requisição, 

consulta especial, reprografia, sala multimédia/videoteca e duas salas polivalentes onde 

podem ser realizadas pequenas conferências ou aulas de apoio/esclarecimento da 

população. Associada à biblioteca, a antiga moradia adjacente assume a função de Livraria 

como um espaço aberto ao público em geral. 

 

E. Residência Artística 

 A residência artística foi pensada no lugar da antiga sede da corporação de 

bombeiros de Benfica, actualmente transferida para novas instalações, visando o plano de 

pormenor a cedência do espaço para novas realizações. O edifício, antes com apenas um 

piso, não se enquadrava no panorama habitacional tendo sido elevada para três pisos 

visando albergar artistas que trabalhassem temporariamente no espaço da fábrica, assim 

como pequenas escolas ou grupos que se deslocassem para a realização de actividades ou 

espectáculos. Dada a sua localização perto de escolas superiores, a possibilidade de 

albergar estudantes da zona também foi viabilizada. A residência tem acesso pela Estrada 

de Benfica e interior do quarteirão da fábrica, estando equipada no piso térreo pelas 

dependências comuns da recepção e serviços internos, da sala comum, refeitório e cozinha, 

lavandaria e instalações sanitárias, e nos pisos superiores por quartos individuais, duplos, 

camaratas, instalações sanitárias e balneários. No último piso, com acesso independente 

tanto pela rua como pelo interior do quarteirão, foi pensado um apartamento para 

permanência prolongada. 

 

F. Ateliers de Trabalho 

 A proposta dá lugar a quatro ateliers de trabalho, localizado na rua tardoz, junto da 

Estrada de Benfica, dando possibilidade de individualidades ou pequenas empresas do 

sector artístico investirem e mostrarem o seu trabalho no ambiente da fábrica. Têm entrada 

independente pelo interior do quarteirão, que possibilita a quem circula pela fábrica 

conhecer o trabalho, assim como entrada pela rua tardoz que dá acesso ao estacionamento. 
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Toma forma num espaço aberto, com zona de instalações sanitárias e arrumos, e um 

espaço de trabalho mais privado num piso superior. 

 

G. Oficinas de Trabalho 

 As oficinas ocupam o conjunto edificado ao longo da rua tardoz, organizadas em dois 

grandes espaços com possibilidade de subdivisão em quatro espaços através de painéis 

móveis. Tem como função receber o mais variado leque de actividades da fábrica, desde 

ateliers de trabalhos manuais de pintura, escultura e fotografia, apoios a alunos, aulas 

diversificadas para várias faixas etárias, podendo albergar ainda diversos eventos desde 

concertos, desfiles, demonstrações experimentais, entre outros. Os quatro espaços estão 

equipados com instalações sanitárias e espaços de arrumos. 

 

H. Anfiteatro Exterior 

 O anfiteatro organiza-se na zona do actual ringue de patinagem António Livramento 

associado ao tardoz do edifício da Junta de Freguesia de Benfica. A proposta considera 

uma possível implantação do ringue em novas instalações, junto do edifício das Piscinas 

Municipais, tornando o espaço mais amplo e passível de relação com a envolvente. O 

anfiteatro assume uma posição enterrada junto de uma frente de fachada antiga, com 

bancadas em torno, com o espaço de cena protegida por uma pala apoiada nos extremos 

em blocos de betão, que possibilitam o acesso à régie e aos camarins enterrados.  

 A sua utilização pode abranger, tantas actividades como performances das 

actividades constituintes da fábrica, como para os mais variados eventos sociais realizados 

pela Junta de Freguesia, que já tomavam lugar no mesmo espaço anterior. 

 

I. Escola de Artes Performativas 

 Situa-se no piso superior do corpo principal ao longo da Avenida Gomes Pereira e 

destina-se a actividades de carácter performativo nas áreas de dança, teatro e música. Tem 

acesso pela entrada do centro de exposições, e o espaço está organizado com uma zona de 

espera, a secretaria e sala de professores, duas salas de arrumos para materiais 

associados às aulas, como guarda-roupa, instrumentos, entre outros, balneários, dois 

estúdios pequenos e outros dois estúdios maiores, sendo um deles divisível em dois, por 

meio de painéis. Neste mesmo piso, entre corpo do auditório e a escola de artes 

performativas, encontra-se acima do pórtico, a administração, serviços educativos e 

direcção artística de todo o conjunto e actividades da fábrica. 
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5.5.4 Memória projectual 

 

Actualmente, o espaço de intervenção apresenta um conjunto fechado no interior de 

um quarteirão, marcado por uma dispersão edificada e um desequilíbrio relativamente à sua 

implantação, resultados das sucessivas transformações que se verificaram ao longo do 

período de vida da fábrica. O espaço amplo vazio que se verifica do lado sudoeste do 

conjunto, por meio da demolição do construído ali existente, contrapõe-se a um espaço 

cheio, de grande densidade construtiva, resultante da ocupação do interior do quarteirão até 

aos limites de logradouro da habitação existente de edificado da expansão da fábrica dos 

anos 40. 

Numa tentativa de devolver o equilíbrio e uma ocupação mais racional e organizada, a 

directriz regente de toda a solução proposta, passa pela constituição de um sistema 

organizador e de articulação dos vários espaços construídos por meio de um sistema de 

espaços públicos no interior do quarteirão, que ligam e articulam o edificado construído 

entre si e a rede urbana exterior com aberturas frequentes.  

Para estabelecer este sistema aberto, foi necessário determinar um princípio operativo 

relativamente à componente construtiva do conjunto, definindo quais as operações possíveis 

de efectuar, no conjunto que agora se mantinha fechado a toda a sua envolvente. A 

preservação dos edifícios de implantação original foi condição assente, da qual, no conjunto 

da fábrica, resta apenas o corpo principal de planta em L, edifício que marca a imagem do 

conjunto a nível urbano, devendo proceder à sua requalificação e reabilitação com novos 

usos. Relativamente ao edificado de implantação não original, foi aplicada uma operação de 

intervenção mais livre, numa tentativa de clarificação e organização dos vários edifícios 

construídos no sistema organizativo do conjunto. A área de intervenção abrange ainda três 

zonas edificadas, que marcam presença no conjunto da fábrica; são elas: as instalações da 

Junta de Freguesia de Benfica e as dependências desportivas a ela associadas – Ringue de 

Patinagem e Piscinas Municipais –, uma moradia do final do século XIX junto da Avenida 

Gomes Pereira que se encontra devoluta, e a antiga sede do corpo de bombeiros de 

Benfica, que tem nova sede numa zona nova da freguesia (Fig.40 e 41). Estes elementos 

exteriores ao conjunto da fábrica, por constituírem uma confrontação directa com da área de 

intervenção, foram considerados parte integrante do projecto, sofrendo modificações em 

termos de uso e de configuração de modo a contribuírem para uma unidade da proposta de 

intervenção. 
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42 43  

Fig. 42: Limites actuais do conjunto da fábrica 

Fig. 43: Limites propostos na solução projectual 

 

Tendo em vista a concretização destes princípios projectuais, a solução de 

organização do espaço passa pelo assentamento de uma rua pedonal diagonal, que liga os 

dois extremos da área de intervenção – o antigo edifício do corpo dos Bombeiros, agora a 

nova residência artística e o ringue de patinagem António Livramento agora, um anfiteatro 

exterior - reforçando a direcção original da rua tardoz e estabelecendo relação com todos os 

corpos edificados. A introdução deste sistema de circulação interior vai impor alterações a 

nível do construído, nomeadamente no ―rasgo‖ que é feito no edifício que ocupa o interior do 

quarteirão do lado nascente, contribuindo para uma diminuição da densidade construída 

desse volume. Relativamente ao ringue de patinagem adjacente ao tardoz do edifício da 

Junta de Freguesia, cuja presença marca um limite imponente sobre o interior do conjunto, 

sendo proposta a reconversão deste espaço num anfiteatro exterior enterrado em relação 

com a arcada do piso inferior da Junta, e a transferência do ringue de patinagem para novas 

instalações, como previsto pela administração da Junta de Freguesia, para um 

posicionamento contíguo às piscinas, redefinindo o limite Sul do terreno. A relação deste 

dispositivo diagonal com o edificado construído é feita por um sistema de espaços públicos 

de apropriação livre – terreiro, zona coberta, espaços verdes, pátio e praça – conjunto que 

se abre ao sistema urbano de circulações pedonais, rede de transportes públicos e 

estacionamento periférico, por meio de alguns destes espaços públicos – o pátio que liga o 

espaço envolvente da moradia com a Av. Gomes Pereira e a praça, resultante da demolição 

de um corpo de construção tardia na rua tardoz que faz um contacto directo com o novo 

pavilhão desportivo proposto e o anfiteatro exterior -, e através de percursos existentes – rua 

perpendicular à Av. Gomes Pereira, contígua ao corpo principal, e passagem coberta do 

pórtico do corpo principal – e novas passagens – abertura do sistema edificado da rua 

tardoz, numa passagem coberta. 
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Fig.44: Diagrama da acção projectual e operações sobre o construído existente até à proposta de intervenção 

 

Com vista à requalificação e integração do conjunto da fábrica Simões no sistema 

urbano, a reabilitação e atribuição de novos usos ao edificado é um dos pontos importantes 

da proposta de intervenção. Respeitando as camadas históricas, como marcas de um tempo 

e identidade do conjunto edificado, quase todos os corpos construídos pertencentes à 

fábrica foram mantidos e com vista da sua reabilitação, sem grandes alterações formais 

exteriores, mantendo o seu sistema construtivo aparente. Porque um sistema antigo deve 

ser reintegrado na contemporaneidade, facultando as necessidades modernas, o corpo de 

interior do quarteirão a nascente foi aquele que sofreu maior intervenção a nível formal; 

numa tentativa de uniformizar e integrar o edifício no conjunto, o rasgo feito pelo dispositivo 

da diagonal proporcionou do lado nascente a continuidade da banda construída ao longo da 

rua tardoz, tendo sido substituída a sua cobertura em shed, e do lado poente, com o 

aproveitamento de apenas parte do construído, foram implantados novos limites do 

construído, dando um afastamento mínimo em relação aos logradouros dos edifícios de 

habitação existentes (Fig.44).  

Fazendo e deixando notar a evolução do conjunto edificado, os traços 

contemporâneos são reconhecíveis na intervenção face à construção pré-existente, 

deixando a marca do nosso tempo no projecto. Através deles é garantida a unidade do 

conjunto, na restituição de limites de fachada com a Av. Gomes Pereira e a diagonal 

pedonal, e é introduzida uma dinâmica que dá vida ao edificado, desde a marcação de 

entrada nos diferentes espaços através de zonas cobertas e a marcação de elementos 

importantes ao projecto, nomeadamente a caixa de palco que sobressai no corpo principal e 

a pala de protecção do anfiteatro exterior.  

 



Projectar com o Lugar - Novos destinos para edifícios Industriais: Fábrica Simões e Cª Lda. 

41 
 

45 46  

47 48  

49 50  

Fig. 45: Vista do interior do quarteirão para Norte, Modelo tridimensional 

Fig. 46: Vista do interior do quarteirão para Nascente, Modelo tridimensional 

Fig. 47: Vista de Sul para o interior do quarteirão, Modelo tridimensional 

Fig. 48: Vista do anfiteatro exterior, Modelo tridimensional 

Fig. 49: Vista da rua pedonal para Sudoeste, Modelo tridimensional 

Fig. 50: Vista do pátio do interior do conjunto, Modelo tridimensional 

 

Toda a intervenção a nível de espaços interiores dos edifícios reabilitados tende a 

garantir a sua linguagem e estrutura originais, fazendo adaptações necessárias ao seu 

melhor desempenho a nível de vivência e valências funcionais por meio de soluções leves, 

sob a forma de estruturas metálicas e painéis interiores. No caso da elevada degradação, 

como acontece na zona onde é implantado o auditório, é necessário recorrer a processos de 

intervenção mais intrusivos, com recurso a reforços estruturais e novas estruturas, de betão 

e metálicas, para suporte do edificado existente e do programa proposto da plateia e caixa 

de palco, respectivamente. São ainda criadas novas infra-estruturas para complementar o 

programa do conjunto, com uso dos últimos materiais referidos, nomeadamente a biblioteca, 

a residência artística e os ateliers de trabalho, que dialogam com porções de edificado 

antigo da fábrica. Todas as intervenções sobre o edificado construído, devem ser 

precedidas de uma avaliação prévia das condições de estabilidade da construção e das 
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anomalias existentes, com vista à determinação das acções específicas e alterações ao 

projecto para garantir um correcto procedimento sobre o edificado a reabilitar. 

 

51 52

53 54

55 56  

Fig. 51: Vista do interior do átrio Centro de Exposições, Modelo tridimensional 

Fig. 52: Vista do interior do Centro de Exposições, Modelo tridimensional 

Fig. 53: Vista interior do Auditório para a plateia, Modelo tridimensional 

Fig. 54: Vista interior do Auditório para o palco, Modelo tridimensional 

Fig. 55: Vista interior da Cafetaria, Modelo tridimensional 

Fig. 56: Vista interior das Oficinas de trabalho, Modelo tridimensional 
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5.5.5 Síntese projectual 

 

A proposta pode ser sintetizada nos seguintes pontos de intervenção: 

- Procurar o equilíbrio entre o espaço cheio e vazio do interior do quarteirão no conjunto; 

- Preservação dos edifícios de implantação original da fábrica, agindo de uma forma mais 

livre sobre aqueles que não pertencem ao núcleo original; 

- Aplicação de um programa de carácter cultural e social, composto por espaços 

diversificados nas suas actividades e funções – Divulgar, Servir, Usufruir; 

- A requalificação da rua tardoz, com a criação de um percurso pedonal, de estacionamento 

e passagens pedonais; 

- Restituição da frente de rua da Av. Gomes Pereira e abertura dos espaços da fábrica ao 

público em geral; 

- Dotação de novos espaços públicos de apropriação livre no interior do conjunto; 

- Criação de um sistema de percursos no interior de quarteirão, que façam a ligação entre os 

diversos edifícios construídos, espaços públicos da fábrica e o sistema urbano envolvente; 

- Propor o reposicionamento do Ringue de Patinagem António Livramento, localizado no 

tardoz do edifício da Junta de Freguesia de Benfica, para novas instalações de um Pavilhão 

Polidesportivo adjacente às instalações das Piscinas, convertendo o seu espaço num 

anfiteatro exterior; 

- Respeitar as camadas históricas, preservando a linguagem construtiva do edificado 

existente e deixando notar a diferença entre o construído antigo e a nova construção; 

- Uniformização do conjunto, através regularização da organização espacial e cobertura do 

construído do interior do quarteirão nascente; 

- Estabelecer limites de afastamento aceitáveis do construído do interior do quarteirão 

nascente com os logradouros dos edifícios de habitação existente; 

- Intervenção no interior do edificado construído antigo da fábrica por meio de soluções 

leves; 
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5.5.6 Referências projectuais 

Fábrica da Pólvora de Barcarena 

A Fábrica da Pólvora de Barcarena situa-se na freguesia de Barcarena, no concelho 

de Oeiras, que funcionou no período compreendido entre 1540 e 1940, tendo assumido um 

papel importante para a população local, como fornecedora de emprego e como motor de 

desenvolvimento da região e do país, operando em duas fábricas, separadas pela ribeira de 

Barcarena: a Fábrica de Baixo e a Fábrica de Cima. 

Inicialmente designada por Ferrarias de El-Rei, era uma das fábricas de armas que o 

Rei D. Manuel I fundou, onde era aproveitada a água da Ribeira de Barcarena junto da qual 

está instalada. Com o passar dos anos este complexo foi sendo aumentado e a sua principal 

actividade convertida no fabrico da pólvora, ao serviço do Arsenal do exército nos períodos 

de 1791 a 1869 e de 1895 até 1927 como Fábrica de Pólvoras Físicas e Artifícios, para a 

Companhia de Pólvoras e Munições de Barcarena como Fábrica Militar de Pólvora e 

Explosivos de 1951 a 1975 e como Fábrica de Pólvora e Explosivos de Barcarena de 1976 

ao seu encerramento definitivo em 1988, como parte da INDEP, EP – Indústrias Nacionais 

de Defesa, Empresa Pública. 

Em 1994 a Câmara Municipal de Oeiras adquiriu as instalações desactivadas, 

recuperando a velha fábrica num núcleo de cultura aberto ao público em geral, não se 

limitando à reconstrução das muitas edificações que se espalham pelo vale de Barcarena, 

mas considerando fundamental a criação de um espaço museológico que preservasse e 

perpetuasse a memória do trabalho no ofício da pólvora. O espaço da fábrica é composto 

por diversos edifícios dispersos por uma extensa área, com espaços vocacionados para 

actividades culturais, lazer e divertimento. O seu programa assente num complexo variado 

de interesses que vão desde o Museu da Pólvora Negra com ateliers, workshops e 

exposições, o Centro de Estudos Arqueológicos da CMO, Exposição do Povoado Pré-

Histórico de Leceia e Sala de Arqueologia, os Viveiros Municipais, o Centro de 

Experimentação Artística do Clube Português de Artes e Ideias e um restaurante/bar. 

Associados ao edificado foram integrados um conjunto de espaços públicos que conferem 

um carácter idílico aos diferentes espaços deste antigo complexo como o Jardim da Caldeira 

dos Engenhos, Jardim das Oliveiras, Praça do Sol, Pátio do Enxugo com auditório ao ar 

livre, espaços verdes, parque de merendas e parque Infantil, e um circuito desportivo de 

manutenção. 

A transformação e reabilitação das instalações da antiga fábrica, concretizam-se num 

conjunto de espaços através dos quais se pode conhecer a história da fábrica dos tempos, 

em termos edificados, na manutenção de nomes e elementos caracterizadores dos espaços 
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anteriores, e pela exposição de máquinas usadas no seu período de fabrico ao longo dos 

percursos e espaços públicos proporcionados, assim como tem a capacidade de 

proporcionar aos seus visitantes um conjunto de experiências e oportunidades de 

conhecimento, actividades e de lazer. Conjunto de características e intenções de inspiração 

na sobreposição histórica como referência para a proposta de intervenção. 

57 58  

59 60  

61 62  

Fig. 57: Planta da zona da caldeira de baixo, Fábrica de Baixo e pátio de enxugo de 1939, Fonte: A Fábrica da 
Pólvora de Barcarena e os seus sistemas hidráulicos de António de Carvalho Quintela, João Luís Cardoso, José 
Manuel Mascarenhas, Maria da Conceição André Edições da Câmara Municipal de Oeiras, 1998, p. 133 

Fig. 58: Vista interior do conjunto, Fonte: Das Imagens à História - A Fábrica da Pólvora de Barcarena 1929-1930 
Produção da Câmara Municipal de Oeiras com coordenação da DASC/DCT- Núcleo de Museologia, Ana 
Catarina Miranda e Alexandra Fernandes, 2002 

 Fig. 59: Vista do espaço do lago onde existiu a antiga cisterna principal da fábrica, Fonte: http://www.cm-
oeiras.pt/  
Fig. 60: A Praça do Sol, Fonte http://www.guiadacidade.pt/  

Fig. 61: Espaços verdes com exposição de máquinas laborais, Fonte: 
http://galerias.escritacomluz.com/jcd/album47  

Fig. 62: Auditório ao ar livre no lugar do Pátio do Enxugo, Fonte: http://www.guiadacidade.pt/  
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LX Factory 

 

A LX Factory, situa-se em Alcântara, Lisboa, no espaço outrora ocupado pela 

Companhia de Fiação e Tecidos de Algodão Lisbonense, uma das maiores unidades fabris 

da capital no século XIX e o primeiro grande exemplo da arquitectura do ferro em Portugal, 

constituindo um ponto de referência na história da industrialização da cidade de Lisboa.  

Foi criada em 1838 com actividades da fábrica separadas, com a fiação em São 

Sebastião da Pedreira, a tecelagem, por seu turno, funcionava no Campo Pequeno.  Em 

1840, a sociedade da Fiação Lisbonense instala-se no antigo Convento de São Francisco de 

Xabregas, juntando já todas as actividades fabris no mesmo edifício, tendo de se mudar 

para o Palácio do Marquês de Niza, situado junto ao convento, depois de um incêndio que 

deflagrou no convento. Em 1846-1847 a direcção da companhia decidiu construir um edifício 

de raiz para instalar a fiação e a tecelagem, com projecto da autoria do arquitecto português 

João Pires da Fonte, inaugurado em 1849 num edifício rectangular com chaminé, dividido 

por quatro pisos, tendo sido adicionados mais cinco corpos posteriormente e a primeira 

instalação fabril a construir um bairro operário em 1873 numa zona tardoz da fábrica. Com a 

implantação da República, a unidade fabril acabaria por se dissolver, e os edifícios de Santo 

Amaro foram vendidos, primeiro à empresa Portugal e Colónias, depois à tipografia Anuário 

Comercial. 

Esta fracção da cidade de 23.000 m2, que durante anos permaneceu devoluta foi 

devolvida à cidade na forma da LXFACTORY. Uma ilha criativa ocupada por empresas e 

profissionais da indústria, que também tem sido cenário de um diverso leque de 

acontecimentos nas áreas da moda, publicidade, comunicação, multimédia, arte, 

arquitectura e música, gerando uma dinâmica que tem atraído inúmeros visitantes a 

redescobrir esta zona de Alcântara. No LXF, a cada passo vive-se o ambiente industrial. 

Uma fábrica de experiências onde se torna possível intervir, pensar, produzir, apresentar 

ideias e produtos num lugar que é de todos e para todos. Uma unidade de actividades, 

iniciativas sociais e de espaços de trabalho com implantação num conjunto industrial com 

semelhanças às intenções propostas para o projecto de intervenção. 
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63  

64 65  

66 67  

Fig. 63: Companhia de Fiação e Tecidos Lisbonense, Fonte: http://cafenafabrica.blogspot.com  

Fig. 64: Entrada Espaço LX Factory, Fonte: Fotografia da Autora 

Fig. 65: Espaço Café na Fábrica, Fonte: Fotografia da Autora 

Fig. 66: Conjunto Edificado principal, Fonte: http://www.lxfactory.com/  

Fig. 67: Edifícios reabilitados, Fonte: Fotografia da Autora 
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6. CONCLUSÂO 

 

 

A rápida evolução produtiva decorrente da Revolução Industrial, trouxe consigo, um 

progressivo desenvolvimento técnico, com necessidades espaciais específicas, cujas 

fábricas deveriam ser capazes de assistir e adaptar-se. As fábricas enquadradas no meio 

urbano, pela sua limitação periférica e a falta de condições para albergar novos sistemas e 

novos mecanismos de produção, não conseguiram acompanhar este desenvolvimento, 

dando origem ao deslocamento das produtividades para novas instalações ou à sua 

desactivação, deixando no seu lugar edifícios obsoletos e devolutos. 

Estes edifícios industriais desocupados, parte integrante da imagem e da 

caracterização do Lugar no qual estão inseridos, apresentando qualidades arquitectónicas, 

bem como portadores de memórias, históricas, sociais e urbanas, deram origem a vazios 

urbanos nos centros das cidades e aos quais, edifícios e respectivas áreas envolventes, 

cujo abandono contribui para a sua deterioração e para o desinteresse e o afastamento da 

população em relação ao, também seu, património. A reconversão de edifícios industriais é 

um tema recorrente na contemporaneidade, numa tentativa de revivificar zonas centrais, 

mais antigas e degradadas, em que os programas originais já não se cumprem. A melhor 

forma de garantir a conservação do património arquitectónico e a sua transmissão às 

gerações futuras é através da atribuição de uma função socialmente útil aos edifícios, ou 

seja, uma implementação de novos usos e consequentemente a regeneração urbana 

envolvente, dando à população novas possibilidades de viver a cidade e o Lugar.  

 

O lugar é uma das condicionantes mais decisivas do início do projecto, pois quanto 

mais amplo for o seu conhecimento, maior será enriquecimento de tudo o que estava nesse 

lugar antes da nova arquitectura ter tomado um inicio. O Lugar da Fábrica Simões e Cª Lda. 

em Benfica, corresponde a um espaço devoluto na cidade, um vazio expectante de novos 

usos, com condições pré-existentes da história local, de valor patrimonial e espacial 

específica. A potencialidade de contribuição útil deste património para a sociedade actual e 

a sua integração nas dinâmicas urbanas não só lhe garantem uma dimensão mais 

humanizada como a tornam numa mais-valia para o desenvolvimento local. A reabilitação 

surge como uma possibilidade concreta de reutilizar estas arquitecturas, a estrutura e os 

elementos construtivos dos edifícios antigos, adaptando-os a necessidades e exigências de 

uso contemporâneas, mas evitando ao máximo a perda dos seus valores estéticos, 

históricos e de memória, arquitectónicos e urbanísticos essenciais.  
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O desenvolvimento de um núcleo de indústrias criativas no espaço da Fábrica Simões 

e Cª Lda. por meio da cultura e da arte, através da integração de actividades diversificadas 

para grupos socioculturais diversificados, aliados ao interesse arquitectónico nas ambiências 

e nas memórias referenciais do sítio, podem tornar esse lugar mais atractivo e de relevância 

no meio urbano de Benfica e da cidade de Lisboa. A existência e a qualidade de espaços e 

equipamentos públicos são benéficos e fundamentais para a qualidade de vida da 

população, para a sua identificação e a sua satisfação em relação à sua área de residência, 

assim como para promover a cidadania e a coesão social. Este conteúdo programático 

oferece maiores condições de compatibilização com as características espaciais e 

estruturais do conjunto edificado diversificado e polinucleado, em conformidade com as 

necessidades e exigências actuais, com o objectivo de serem utilizados por todas as faixas 

etárias da sua população.  

O papel da arquitectura de hoje face a estas arquitecturas herdadas consiste numa 

acção reconciliadora entre o construir da sua contemporaneidade e a necessidade de 

conservar o essencial da memória e da específica cultura desses lugares urbanos, para que 

seja garantido a estes conjuntos a sua existência no futuro no tecido em que se insere e na 

memória de todos aqueles a que se dá a conhecer e usufruir daquilo que foi e daquilo que 

continua a ser num tempo presente e futuro.   
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ANEXO I - Lista de peças desenhadas finais 
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Lista de peças desenhadas finais 

 

01 – Planta de Localização – Escala 1.2000 

02 - Planta de Implantação - Escala 1.500 

03 – Corte AA’, BB’, CC’, DD’, EE’, FF’ – Escala 1.500 

04 – Planta de Implantação - Escala 1.200 

05 – Planta de Piso à cota 69.30 – Escala 1.200 

06 - Planta de Piso à cota 73.70 – Escala 1.200 

07 - Planta de Piso à cota 78.00 – Escala 1.200 

08 - Planta de Piso à cota 81.00 – Escala 1.200 

09 – Cortes GG’, HH’, II’ – Escala 1.200 

10 - Cortes JJ’, LL’, MM’, NN’ – Escala 1.200 

11 – Planta de Piso à cota 69.30 e cortes OO’, PP’, QQ’ – Escala 1.100 

12 - Planta de Piso à cota 73.70 e corte RR’ – Escala 1.100 

13 - Planta de Piso à cota 79.00 e corte SS’ – Escala 1.100 

14 - Planta de Piso à cota 83.50 e cortes TT0, UU’ – Escala 1.100 

15 – Planta parcial  da Escola Performativa Piso 1 - Escala 1.50  

16 – Corte VV’ - Escala 1.50 e Pormenores 1,2,3 - Escala 1.10 

17 – Planta parcial do Auditório Piso 1 - Escala 1.50 

18 – Corte XX’’ - Escala 1.50 e Pormenores 4,5 - Escala 1.10 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II - Desenhos Finais de Trabalho 

 







































 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III – Documentos de Apoio 
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Regulamento Plano de Pormenor Eixo Luz-Benfica, 1997 
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Plano de Pormenor Eixo Luz-Benfica, 1997 
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Alterações ao Plano de Pormenor Eixo Luz-Benfica, 2008 
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Revista da Associação Industrial Portuguesa, 1928 
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Desenhos Arquivo Municipal nº 4049 relativos à Fábrica Simões e Cª Lda. 
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Desenhos Arquivo Municipal relativos ao Edifício da Junta de Freguesia de Benfica 
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ANEXO IV – Processo de Trabalho 
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Esquiços de desenvolvimento 

 

  



Projectar com o Lugar - Novos destinos para edifícios Industriais: Fábrica Simões e Cª Lda. 
 

ANEXO IV - 21 
 

 

 

 

 

 



Projectar com o Lugar - Novos destinos para edifícios Industriais: Fábrica Simões e Cª Lda. 
 

ANEXO IV - 22 
 

 

 

 

 

  



Projectar com o Lugar - Novos destinos para edifícios Industriais: Fábrica Simões e Cª Lda. 
 

ANEXO IV - 23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projectar com o Lugar - Novos destinos para edifícios Industriais: Fábrica Simões e Cª Lda. 
 

ANEXO IV - 24 
 

 

 

 

 



Projectar com o Lugar - Novos destinos para edifícios Industriais: Fábrica Simões e Cª Lda. 
 

ANEXO IV - 25 
 

 

 

 



Projectar com o Lugar - Novos destinos para edifícios Industriais: Fábrica Simões e Cª Lda. 
 

ANEXO IV - 26 
 

 

 

 

 



Projectar com o Lugar - Novos destinos para edifícios Industriais: Fábrica Simões e Cª Lda. 
 

ANEXO IV - 27 
 

 

 

 

 



Projectar com o Lugar - Novos destinos para edifícios Industriais: Fábrica Simões e Cª Lda. 
 

ANEXO IV - 28 
 

 

 

 

 



Projectar com o Lugar - Novos destinos para edifícios Industriais: Fábrica Simões e Cª Lda. 
 

ANEXO IV - 29 
 

 

 

 

 



Projectar com o Lugar - Novos destinos para edifícios Industriais: Fábrica Simões e Cª Lda. 
 

ANEXO IV - 30 
 

 

 

  



Projectar com o Lugar - Novos destinos para edifícios Industriais: Fábrica Simões e Cª Lda. 
 

ANEXO IV - 31 
 

 

 

  



Projectar com o Lugar - Novos destinos para edifícios Industriais: Fábrica Simões e Cª Lda. 
 

ANEXO IV - 32 
 

 

 

 



Projectar com o Lugar - Novos destinos para edifícios Industriais: Fábrica Simões e Cª Lda. 
 

ANEXO IV - 33 
 

 

 

 

 



Projectar com o Lugar - Novos destinos para edifícios Industriais: Fábrica Simões e Cª Lda. 
 

ANEXO IV - 34 
 

 

 

 

 



Projectar com o Lugar - Novos destinos para edifícios Industriais: Fábrica Simões e Cª Lda. 
 

ANEXO IV - 35 
 

 

  



Projectar com o Lugar - Novos destinos para edifícios Industriais: Fábrica Simões e Cª Lda. 
 

ANEXO IV - 36 
 

Maquete de Implantação Actual Escala 1:2000
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Maquete de Implantação Actual Escala 1:500 
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Maquete de Proposta Escala 1:500 
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Maquete de estudo da Proposta Escala 1:100 
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Modelo Tridimensional 
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