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II. Resumo 

 

A Central Tejo implantou-se na margem ribeirinha Lisboeta no início do 

século XX, integrando o período industrial e moderno do país. A sua importância 

enquanto símbolo identitário na cidade é comprovada pela vontade manifestada 

desde cedo em preservá-la. Em 1990, após a sua reabilitação, deu lugar a um 

novo programa de museu, ganhando um carácter mais público.  

Este trabalho tem assim como objectivo principal a reflexão sobre a 

arquitectura da Central Tejo, enquanto património transmissor de memória e 

significado. Esta interpretação prévia é essencial para qualquer futura 

intervenção. Inicia-se com uma leitura da pré-existência, que compreende uma 

primeira investigação da história, impacto social e forma, seguindo-se uma 

análise introspectiva e comparativa da experiência – “gesto” – feita na Central, 

através da qual se identificaram as características da forma que encerram o seu 

significado.  

Uma segunda parte focou-se na Central enquanto museu. Através da 

metodologia de Kahn, que preconizava que antes de qualquer acção de projecto 

se deve tentar compreender “o que é que um edifício quer ser” – que 

experiência se espera de uma determinada instituição – procurou-se investigar o 

que é que o Museu quer ser, de forma a compreender se a Central de facto 

corresponde a essas expectativas. Numa fase final, e com base nas análises 

anteriores, propôs-se uma intervenção, que visa reforçar o carácter identitário da 

Central Tejo.  

 

Palavras-chave: Central Tejo, Museu da Electricidade, Memória, Pré-existência, 
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II. Abstract 

 

Central Tejo was located in Lisbon waterfront early in the twentieth 

Century, and is part of the industrial and modern period of the country. Its 

importance as a symbol of identity in the city is highlighted by the early 

willingness to preserve it. In 1990, after its rehabilitation, led to a new Museum 

program, gaining a broader public character 

The main objective of this work is a reflection on the architecture of 

Central Tejo, as a transmitter of memory and heritage significance. This prior 

analysis is essential to any further action in that space. It starts with a reading on 

its pre-existence, which comprises an investigation of its history, social impact 

and shape, followed by an introspective and comparative analysis of the 

experience – “gesture” – made in the Central, through which were identified the 

characteristics of the shape enclosing its meaning.  

A second part is focused on the space as a museum. Through the Kahn 

method that recommends a full understanding of “what building wants to be” 

before any project action – what experience is to be expected from a particular 

institution – it was investigated what the Museum wants to be in order to 

understand if the Central actually meets the expectations. 

In a final stage, and on the basis of the preceding analysis, it is proposed an 

intervention, which aims to reinforce the identity of Central Tejo.  

 

 

Key-words: Central Tejo, Museum of Electricity, Memory, Pre-existence, heritage 
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Fig. 1.01_ Central Tejo vista da Junqueira 
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1. Introdução 

 

 

Objecto  

Este trabalho nasce de um fascínio prévio perante o universo ímpar que 

representa a Central Tejo. Esta constitui um referencial cultural e social na cidade 

de Lisboa. 

 A presente dissertação apoia-se na metodologia exposta por Pedro 

Abreu, desenvolvendo uma investigação da identidade e contexto da pré-

existência – uma interpretação correcta da sua arquitectura – necessária antes de 

qualquer acção de projecto. Pretende-se assim identificar as oportunidades de 

actuação que a Central permite, enquanto peça identitária da cidade, que visam 

igualmente integrá-la e diversificar as vivências e públicos que lhe estão 

associados.  

 

 Enquadramento e Justificação do Tema 

 

 A Central Tejo implantou-se na margem ribeirinha Lisboeta no início do 

século XX. A sua construção inseriu-se no período Industrial Português que 

ocorreu em paralelo com o movimento moderno. Através da Electricidade que 

produzia, e porque constituiu durante muito tempo a única central termoeléctrica 

de Lisboa, as repercussões que teve ao nível urbano e social foram diversas. 

Estas, juntamente com a sua arquitectura singular fizeram com que, uma vez 

terminada a sua função, fosse preservada, classificada como imóvel de interesse 

público e convertida em Museu da Electricidade.  

Partindo da leitura do objecto pretende-se reflectir sobre o significado e 

o valor inerente ao edifício, descodificando os elementos que contribuem para a 

transmissão do seu valor de arquitectura, para então, de forma consciente e 

fundamentada, propor uma intervenção ajustada e que revele aos visitantes a 

identidade da Central, potenciando a sua experiência essencial.  

 

 

Para o desenvolvimento do trabalho levantaram-se as seguintes questões: 

O que torna a Central tejo um elemento constituinte do património?  

Qual a sua identidade e significado?  

Num segundo tempo, Qual a essência do museu?  

E de que forma a Central corresponde as novas expectativas de museu? 
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Objectivos 

  

Este trabalho procura orientações na temática do intervir em património 

construído, através de uma maior sensibilização para diferentes termos 

relacionados ao tema – memória, arquitectura, monumento – uma maior 

compreensão da sua essência e do que eles de facto significam – de forma, a 

que se tornem operativos na análise de um determinado edifício e na acção de 

projecto.  

Pressupõe-se ainda colocar em prática uma metodologia operativa e 

aplicável sempre que se trata de intervir numa pré-existência (ainda que 

posteriormente se verifique necessidade de uma maior abrangência).  

Este trabalho pretende, por fim, aumentar o conhecimento acerca da 

identidade da arquitectura da Central Tejo.  

 

Metodologia e Delimitação do Universo de Estudo 

 

Realizou-se uma primeira fase de recolha e levantamento de dados a 

nível histórico, documental, gráfico e fotográfico através da consulta de 

publicações, artigos, de documentos no Arquivo Municipal de Lisboa e Centro de 

Documentação do Museu da Electricidade, e através de visitas de estudo 

preliminares ao local com registos fotográficos (inclusive a áreas restritas ao 

público mediante autorização do director do Museu da Electricidade)  

Paralelamente elaborou-se uma base gráfica relativa à área delimitada de 

intervenção e aos seus edifícios – cortes, plantas, alçados, feitos através da 

junção de elementos extraídos de publicações, do arquivo municipal de Lisboa e 

do Centro de Documentação do Museu da Electricidade. As plantas relativamente 

ao núcleo que constitui o Museu da Electricidade foram cedidas pelo Dr. 

Eduardo Moura, director do Museu da Electricidade.  

  

 Organização do Trabalho  

 

 O trabalho encontra-se estruturado em duas partes:  

Uma primeira parte compreende a análise – de carácter mais objectivo e 

descritivo, que investiga sobre o contexto que envolveu a construção da Central 

Tejo, o seu impacto, e sobre os seus aspectos formais – e a experiência – onde 

se pretende especificar qual o sentido do edifício, e o tema que o enquadra.  

 

Uma segunda parte compreende a reflexão sobre a instituição do museu – com 

base na metodologia de Kahn, investiga-se qual a essência do museu, e de forma 

os aspectos encontrados se reflectem no Museu da Electricidade – e a proposta 

final – com dois momentos, um primeiro onde a intervenção incide sobre o 

edifício da Central Tejo e um segundo onde se propõe a criação de um novo 

Pólo Cultural de apoio ao museu.  
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2. Sobre a Casa e a Memória – Considerações Iniciais 

  

 

Enquadramento 

 

“A floresta é o expoente do natural: aí o medo faz casa”1 

 

É inerente à condição humana criar ordem onde primeiramente há caos. 

“Fazer casa” corresponde assim a um controlo do espaço, através do 

estabelecimento de medidas, tornando-o apropriado para nós, ou seja, dando-lhe 

uma configuração humanizada – “nossa”.  

A primeira dimensão de arquitectura passa então por esta de abrigo, 

como lugar que pressupõe tranquilidade, em contraposição à desordem 

associada à imagem de floresta. Mas além de um lugar seguro (mas também 

porque o é numa primeira análise), a casa constitui-se como uma espécie de 

ponto referencial, através do qual observamos o mundo.2 Desta forma ela 

confere ao homem a confiança e estabilidade necessárias para que se lance 

noutro tipo de realizações, de carácter menos primário e mais espiritual, 

possibilitando-lhe “ser” ele próprio.3 

 

“Às vezes a casa cresce, estende-se (…) Suas paredes condensam-se e 

expandem-se segundo o meu desejo. Por vezes, aperto-as em torno de 

mim, como uma armadura de isolamento…Mas, às vezes, deixo as 

paredes de minha casa se expandirem no espaço que lhes é próprio, 

que é a extensibilidade infinita. (…) Ou seja, vivemos aí sucessivamente 

na segurança e na aventura. Ela é cela e é mundo. Transcende a 

geometria.”4 

 

Segundo Martin Heidegger5, os termos ser e habitar estão intimamente 

ligados: a palavra habitar tem origem na palavra construir – “buan, bhu, beo” em 

alemão – que é equivalente à palavra “bin” ou “bis” que significa “sou” ou “sê”. 

Assim, “ser homem quer dizer: ser sobre a Terra como mortal, quer dizer: 
                                                             
1 Tavares, Gonçalo M., Arquitectura, Natureza e amor em Opúsculo 14 – Pequenas Construções 

Literárias sobre Arquitectura, Julho 2008, p.3 (www.dafne.com.pt) 
2 Ver, Bachelard, Gaston, “A poética do espaço”, 2005 (original de 1989) 
3 Ver, Abreu, Pedro Marques de, Arquitectura: Monumento e Morada, investigação do pensamento de 

Ruskin sobre o Património, Faculdade de arquitectura, UTL, 2005  
4 Bachelard, Gaston, “A poética do espaço”, 2005 (original de 1989), p. 66 
5 Martin Heidegger, Construir, habitar, pensar. Passim [Bauen, Wohnen, Denken] Conferência dada a 

5 de Agosto de 1951 no âmbito do «Colóquio de Darmstadt II» sobre «Homem e Espaço»  
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habitar”.6 Habitar pressupõe (ainda segundo o autor) uma permanência, um 

“ficar experienciado”, “livre”, “preservado”.  

O homem, enquanto ser racional, expressa-se nas coisas que o rodeia, 

torna-as pessoais e identificativas. Segundo é mencionado por Pedro Abreu7, a 

casa, porque tem um carácter habitável, constitui o elemento por excelência 

onde isso acontece. Ou seja, o ficar “preservado”, mencionado por Heidegger, 

implica que o homem ao habitar deposita nas coisas – na casa – uma expressão 

dele próprio – a sua própria essência. Assim a casa como “repositório de 

memórias” passa a ser identificativa de quem a habita.  

A ideia de casa, no entanto, não corresponde somente ao lugar onde 

vivo – à minha casa – mas também a outros lugares colectivos – a um museu ou 

a uma escola, por exemplo – ou seja, a qualquer outra arquitectura onde me é 

permitido habitar.8  

Aqui se pode compreender uma ideia de arquitectura intimamente ligada 

à memória (explicitada no texto “Arquitectura: Monumento e Morada”) – a 

arquitectura porque permite um “acolhimento e identificação”, ou seja, porque 

me dá lugar para ser e reflectir, é também o lugar que me permite lembrar. Esta 

dimensão da arquitectura – lembrar (“monere”) – remete para o Monumento 

(“monumentum”).  

O monumento nasce então como forma de preservar um determinado 

acontecimento ou experiência importante, que diz respeito a um conjunto ou a 

uma pessoa, e que tem importância tanto para a identidade do grupo em 

questão, como para cada pessoa em particular – “a existência do monumento 

decorre, antes de mais, da necessidade do Homem recordar e se recordar a si 

mesmo”.9  

Decorre assim, mais uma vez, da necessidade do homem “permanecer”, 

preservando através das coisas – de suportes físicos – parte da sua existência, 

para que esta não seja esquecida. São então esses elementos físicos – os 

monumentos por excelência – que permitem um “voltar” a uma determinada 

memória passada, através do “reviver” de uma experiência anterior. Preservar a 

memória, implica que aquela arquitectura, cada vez que é habitada proporciona 

um “re-acontecer” de um determinado aspecto com o qual nos identificamos, 

que se traduz numa experiência de foro intimo e pessoal, mas que é transversal 

a todos os sujeitos que a habitam. Isto acontece porque o accionar da memória 

através de um determinado objecto, nos confere a compreensão da nossa própria 

identidade. Porquanto a memória é imprescindível para que o homem tome 

consciência de quem é – é identificativa. Por consequência a arquitectura, como 

                                                             
6 Idem 
7 Ver, Abreu, Pedro Marques de, Arquitectura: Monumento e Morada, investigação do pensamento de 

Ruskin sobre o Património, Faculdade de arquitectura, UTL, 2005 
8 Idem 
9 Idem 
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elemento mais forte na transmissão dessa memória, é imprescindível ao 

homem.10 

 

“ O ninho do homem, o mundo do homem, nunca acaba. (…) ” 11 

“ (…) o homem está mudo, é a imagem que fala. Pois é evidente que só 

a imagem pode acompanhar os passos da natureza.”12 

 

O mundo do homem é assim preservado, por excelência através da casa 

– do monumento.  

 

Com base nas reflexões anteriores pode-se assim concluir que a 

salvaguarda de um determinado monumento deve passar por preservar a 

memória específica que este contem. É neste ponto que o monumento ganha um 

carácter distinto de qualquer outro edifício – que lhe confere a sua identidade. 

Essa memória corresponde aos valores humanos que lhe são implícitos, e 

constitui a razão pela qual o monumento existe, devendo compreender também 

a razão pela qual importa mantê-lo. Ao ser habitado o monumento vai 

adquirindo outros significados, que acabam por se tornar relevantes porque 

acrescentam qualquer coisa à sua identidade e que devem também ser 

preservados. 

 

 Objecto e Método 

 

 Central Tejo 

A presente dissertação foca-se numa pré-existência – a Central Tejo. 

As considerações anteriores são importantes no sentido de introduzir, 

muito sinteticamente os temas do monumento, da memória, e da arquitectura, 

fundamentais para perceber a lógica do trabalho. A escolha da Central Tejo 

como objecto de estudo pressupôs, logo à partida, que esta possuía um valor de 

monumento13, que no entanto, não poderia ser garantido sem antes se 

compreender objectivamente qual seria este valor, ou a que tipo de experiência 

corresponderia.14 

Socorrendo-nos da metodologia enunciada por Pedro Abreu, e da sua 

exposição sobre a problemática do restauro15, iniciamos o trabalho com a 

pergunta: o que faz da Central Tejo património? A resposta a esta pergunta 
                                                             
10 Ver, Abreu, Pedro Marques de, Arquitectura: Monumento e Morada, investigação do pensamento 

de Ruskin sobre o Património, Faculdade de arquitectura, UTL, 2005 
11 Bachelard, Gaston, “A poética do espaço”, 2005 (original de 1989), p. 116 
12 Bachelard, Gaston, “A poética do espaço”, 2005 (original de 1989), p. 116 a citar: Bóris Pasternak, 

Cahiers G.L.M., outono de 1954  
13 A Central Tejo foi considerada imóvel de interesso público em 1986. 
14 Ver, Abreu, Pedro Marques, Os Palácios da Memória II: a Revelação da Arquitectura, Primeira Parte: 

I. Problemata, Preocupações e problemas do restauro da arquitectura, Lisboa, 2007 
15 Idem  
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pressupõe a resposta a várias outras: O que nos faz querer voltar à Central Tejo? 

Que experiência se faz nela? O que é que ela me dá existencialmente?  

A leitura da obra passa então por conhece-la: conhecer a sua 

personalidade, conhecer a sua história – qual foi o contexto da sua construção, 

quem a projectou e quem a construiu, quem a habitou e como a habitou, que 

alterações significativas sofreu. Só após uma análise prévia, e depois de se 

comprovar que o significado encontrado tem relevância para a sociedade – de 

que a Central Tejo é de facto insubstituível no cumprimento de determinadas 

necessidades sociais, culturais ou humanas – se saberá intervir.  

Depois será também importante determinar quais os aspectos da forma 

que me permitem reproduzir a experiência do monumento, para os poder 

conservar materialmente, secundarizando os aspectos que inibem a transmissão 

do sentido e acrescentando aspectos que possam potenciar essa mesma 

transmissão (como por exemplo a iluminação).16 

A intervenção deve seguir a intenção anterior, que é a de transmitir da 

maneira mais clara possível, o valor do monumento: conservando por um lado 

os elementos que são veículo dessa memória, e por outro tornando-os acessíveis 

a uma compreensão contemporânea. Ou seja, o monumento, como elemento 

com origem no passado, usando outras linguagens não nos permite o 

entendimento de si, muitas vezes acumula intervenções de vários tempos 

tornando-se confuso. Necessita por isso de ser reintegrado no tempo presente – 

necessita ser de certa forma clarificado –“o artista interpreta, tornando acessível, 

um determinado conteúdo cultural ou social, contribuindo deste modo para a 

sua compreensão e para que os seus contemporâneos e os vindouros tenham 

efectivo e existencial acesso a esse conteúdo”. 17  

 

 Com base nestes princípios realizamos uma aproximação ao edifício da 

Central Tejo, através de uma primeira fase de leitura e análise, que culminou 

numa proposta de intervenção.  

  

                                                             
16 Idem 
17 Ver, Abreu, Pedro Marques, Os Palácios da Memória II: a Revelação da Arquitectura, Primeira Parte: 

I. Problemata, Preocupações e problemas do restauro da arquitectura, Lisboa, 2007, p.48 
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CAPÍTULO 3 

 

 

“A Central Tejo permanece como símbolo de meio século de transformações 

económicas e sociais rumo à modernidade a que a cidade aspirava.” 

 

Faria, Fernando, Cruz, Luís, Barbosa, Pires, “Central Tejo, a fábrica que electrificou Lisboa” 

2007  
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3. Análise 

 

 

3.1 O Lugar 

 

 

Belém  

 

O desenvolvimento de Belém fez-se sempre pela sua relação com o rio. 

Desde cedo foi um lugar privilegiado para actividades ribeirinhas e onde se 

localizaram espaços públicos – lúdicos – da cidade.18 Na segunda metade do 

século XIX, por essa mesma proximidade ao rio, foi um lugar de preferência 

para localizar as actividades industriais. Com o desenvolvimento da cidade, 

realizaram-se planos de melhoramento que redefiniram e modernizaram várias 

zonas, incluindo Belém, onde se construíram novos aterros com novas vias de 

comunicação, como foi o caso da nova linha de caminhos-de-ferro e o eléctrico.  

O período industrial veio então mudar todo o carácter deste lugar. 

Belém, que antes sempre havia estado em diálogo com o rio, viu-se agora de 

costas voltadas para ele – “era até ao século XIX uma sequência linear quase 

orgânica e espontânea de praias e cais, fachadinhas esguias e mercantis em 

banda, ruas abruptas descendo para a água, palácios e largos ribeirinhos, desde 

Chelas ao Campo das Cebolas, desde Belém ao Cais do Sodré”.19. Assim o que 

antes era praia passou a constituir cais, docas e taludes, para apoiar as novas 

actividades industriais que aí se desenvolviam. A beira-rio tornou-se lugar de 

trocas comerciais, pelos barcos estrangeiros que aí acostavam, e lugar de 

descargas directas para as fábricas que se localizavam logo ao lado – lugar de 

movimento permanente.20 Mais tarde, e com o desenvolver das actividades 

industriais e dos transportes terrestres, Belém foi-se desertificando, até ao 

encerramento das fábricas. Em 1940, com a Exposição do Mundo Português, esta 

zona foi em grande parte desindustrializada, devolvendo o carácter lúdico aos 

espaços à beira rio – de espaços de lazer e passeio – que condizia melhor com 

os museus, palácios e monumentos que ali se encontram21. A Central Tejo 

manteve-se.  

                                                             
18 Ver, Consigliani, Carlos, “Pelas freguesias de Lisboa: Lisboa Ocidental: São Francisco de Xavier, 

Santa Maria de Belém, Ajuda, Alcântara, Lisboa.  
19 Fernandes, José Manuel, Lisboa, Arquitectura e Património, Lisboa, 1989 
20 Ver, Alves, Teresa, Ramos, António Sampaio, “Lisboa Ribeirinha: Do trabalho ao lazer, 1997 
21Ver, Freiria, Maria Luísa Mendes Moller, Ferreira, Maria Odete da Silva Amador., “A Central Tejo, 

Cadernos do Museu da electricidade”, 1999 

 

 

 

Fig. 3.01_ Banhistas na margem 

do Tejo, Inicio séc. XX 

 

 

Fig. 3.02_ Descarga do carvão 

na central Tejo, 19 (.) 
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O aterro da Junqueira  

 

A Central Tejo, actual Museu da electricidade, ocupa uma área de cerca 

de 400 metros num terreno da Junqueira, na freguesia de Belém. A norte está 

limitado pela Av. de Brasília e a Sul pelo Rio Tejo – “situado a meio caminho 

entre o Palácio Real da Ajuda e a Cordoaria da Junqueira, o lote do terreno que 

tinha sido cedido à Companhia Real de Caminhos de Ferro Portugueses 

confinava a norte com a linha férrea Lisboa – Cascais (então de tracção a vapor), 

e a poente com a fábrica de açúcar de Moçambique”.22 

O terreno foi adquirido em 1906/09 pela CRGE – Companhias reunidas 

de Gaz e electricidade – à companhia real de caminhos-de-ferro. Localiza – se no 

aterro de Lisboa, realizado durante o Plano de Melhoramentos do Porto de 

Lisboa.   

 

O aterro em zona ribeirinha constituía uma boa localização para a 

Central Tejo por várias razões. Em primeiro lugar era uma zona ampla que 

permitia a expansão da Central, já prevista, devido ao crescente consumo de 

electricidade, e que por se localizar fora do centro diminuía as consequências do 

ruído e poluição em lugares mais populosos. Em segundo, a proximidade ao rio 

permitia por um lado utilizar a água como recurso para processos de refrigeração 

e por outro, a acostagem de barcos e o descarregamento directo das matérias-

primas provenientes do estrangeiro.23
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22 Faria, Fernando, Cruz, Luís, Barbosa, Pires, “Central Tejo, a fábrica que electrificou Lisboa” 2007, 

p.25 
23 Ver, Faria, Fernando, Cruz, Luís, Barbosa, Pires, “Central Tejo, a fábrica que electrificou Lisboa” 

2007 
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Fig. 3.03 _ Excerto da planta de Lisboa de Silva Pinto, levantada em 1911 

 

Fig. 3.04 _ Fotografia aérea sobre a zona de Belém, 19-- 

 



Intervir com uma pré-existência 

A MEMÓRIA PRESERVADA NA CENTRAL TEJO (Leitura e Projecto)  

14 
  

 

 

 

3.2 Contexto Histórico 

 

 

Iluminar Lisboa 

  

 A história da Central Tejo deve começar pela necessidade de iluminar a 

noite – por um elemento de luz que protege da insegurança que representa a 

noite, o escuro, o desconhecido. Ainda em épocas primitivas começou-se por 

descobrir a luz no fogo, esta não era eficiente, não tinha a intensidade necessária 

e durava apenas até o material inflamável durar. Criaram-se lamparinas e 

lampiões; fogões e lareiras, mais tarde. E embora a descoberta da electricidade 

tivesse sido feita muito antes24, só em 1879 Thomas Edison conseguiu inventar a 

primeira lâmpada eléctrica alimentada a carvão.  

Até ao século XIX a electricidade foi apenas um fenómeno de 

curiosidade, só nessa altura, foram criadas as condições para colocar em prática 

a sua produção e distribuição industrial.25 

 

“ No (…) século XIX, para contrariar a escuridão da noite a escolha era 

sobretudo entre a iluminação a gás, a petróleo ou a outros óleos vegetais 

ou animais e o uso de velas de sebo ou de estearina. A alternativa 

nocturna à iluminação artificial era a cíclica e milenar luz do luar”26 

 

A preocupação em iluminar as ruas da cidade começou na antiguidade, 

com candeeiros alimentados a azeite. Em Portugal, já se falava em iluminar as 

ruas desde cerca de 1383, primeiramente por D. Fernando, e mais tarde por D. 

Pedro II, mas a pobreza dos habitantes faziam com que os seus meios fossem 

insuficientes para pagar os impostos necessários.27 

Só em Junho de 1780 foi introduzida a iluminação pública em Lisboa - 

apenas nas suas ruas principais - pelo intendente da polícia Pina Manique. Até aí 

vivemos praticamente dependentes do ciclo solar, a iluminação nas ruas era 

muito escassa, reservada apenas para ocasiões importantes e festivas.28 

                                                             
24 “Os fenómenos eléctricos têm vindo a ser estudados desde a Antiguidade, ainda que não tenham 

sido obtidos avanços científicos reais até finais do séc. XVII e inícios do séc. XVIII” em 

http://wikienergia.com/~edp/index.php?title=Electricidade (Museu da Electricidade) 
25 Ver, Sampaio, Maria da Luz Braga, A central do Freixo: um projecto termoeléctrico para a região do 

Porto citando: Madureira, Luís Nuno, A história da energia em Portugal 1890 – 1980, p.173 
26 Idem 
27 Ver, Kong, Mário Say Ming, “Arquitectura industrial: uma abordagem: Central Tejo”, Lisboa, 2001 
28 Idem 

 
 

Fig. 3.05 _ Luz eléctrica, T. A. 

Edison, 1879 

 

 

 

http://wikienergia.com/~edp/index.php?title=Electricidade
http://193.136.163.70/search~S7*por?/aKong%2C+M%7b226%7dario+Say+Ming/akong+mario+say+ming/-3,-1,0,B/browse
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A iluminação foi introduzida durante o aniversário da rainha D. Maria I, 

a qual acabou por ser uma das suas impulsionadoras, criando em 1801 um 

decreto para melhorar a iluminação em Lisboa, que era ainda muito restrita e 

levava a problemas de insegurança. Nos anos que se seguiram, ainda que os 

crescentes candeeiros em Lisboa comprovassem uma vontade de uma cidade 

iluminada, esta era ainda insuficiente e escassa.29 

Os primeiros candeeiros a gás foram inaugurados no Chiado a 30 de 

Junho de 1848. Pertenciam à empresa Companhia Lisbonense de Iluminação a 

Gaz. Com eles a vida citadina de Lisboa alterou-se, à semelhança do que 

acontecia noutras cidades da Europa. O Passeio Público, juntamente com outros 

espaços da cidade, alargaram as horas de convívio e lazer, alterando os hábitos 

sociais e culturais através da nova iluminação artificial.  

Em 1878, o Rei D. Luiz encomendou os primeiros globos eléctricos 

alimentados a carvão –“Os habitantes da capital do País viram pela primeira vez 

o que era a maravilha uma iluminação a electricidade, quando o rei D. Luís 

ofereceu à Câmara Municipal de Lisboa, em Outubro de 1878, uma pequena 

central geradora com a potência de 8 cavalos, que aquela instalou na Travessa 

Estevão Galhardo (hoje rua Serpa Pinto) e com que se acendiam 6 candeeiros 

“Jablochoff” igualmente oferta do rei. Estes candeeiros foram colocados como 

“amostra deste tipo de iluminação, na rua Mártires, Chiado, Largo do Picadeiro, 

Praça de Camões, Largo das Duas Igrejas e varanda do Hotel Gibraltar na já 

aludida Travessa de Estevão Galhardo. Esta instalação de iluminação por 

electricidade, tinha estado a funcionar alguns dias antes na cidadela de Cascais e 

tivera inauguração festiva para comemorar o aniversário natalício do príncipe 

herdeiro D.Carlos, a 29 de Setembro”30. A primeira instalação produtora de 

electricidade, no entanto, surgiu só uma década depois, em 1889, pertencente à 

companhia Gás de Lisboa – a Estação Eléctrica da Avenida da Liberdade.  

Em 1887 foi necessária uma nova empresa para a iluminação de Lisboa. 

Apareceu assim a Sociedade Gaz de Lisboa, pertencente a uma empresa belga, 

que se tornou concorrente da Companhia Lisbonense de Iluminação a Gaz. Esta 

construiu a sua fábrica em terrenos anexos à Torre de Belém em 1888 e lá 

permaneceu até 1950 quando, depois de sucessivos protestos, foi destruída para 

permitir que a Torre de Belém regressasse à sua anterior posição de destaque.31 

A Julho de 1891 as duas companhias de fornecimento de gás fundiram-

se dando origem às Companhias Reunidas Gaz e Electricidade - CRGE. Esta para 

além de ter concessão para o fabrico e distribuição de gás, abrangia também o 

fornecimento da energia eléctrica, com obrigatoriedade de iluminar determinadas 

                                                             
29 Ver, Kong, Mário Say Ming, “Arquitectura industrial: uma abordagem: Central Tejo”, Lisboa, 2001 
30 Ilídio Mariz Simões, “Pioneiros da electricidade em Portugal e outros estudos”, 1997 citado por 

Kong, Mário Say Ming, “Arquitectura industrial: uma abordagem: Central Tejo”, Lisboa, 2001 
31 Uma descrição com maior detalhe de como aconteceu a demolição da fábrica de gás, os seus 

intervenientes e as razões apontadas no trabalho: Kong, Mário Say Ming, “Arquitectura industrial: uma 

abordagem: Central Tejo”, Lisboa, 2001 

 

 

 

 

Cronologia de antecedentes à 

central Tejo:  

 

1848 – É constituída a 

Companhia Lisbonense de 

iluminação a Gás  

Primeira iluminação a gás 

exterior 

 

 

 

 

1878 – Primeira iluminação 

eléctrica exterior 

 

 

 

 

 

 

1887 – É constituída a S.A. Gás 

Lisboa 

1880 – Fábrica de gás em Belém 
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ruas de Lisboa, e ainda alguns fornecimentos particulares de certas zonas da 

cidade.32 

 Em 1903 a CRGE implantou, junto à fábrica de Gás, na Rua da Boavista, 

a Central da Boavista – primeira Central geradora. No entanto, apesar das 

sucessivas ampliações, esta rapidamente se tornou insuficiente.33 

O aterro da Junqueira foi escolhido para localizar uma nova Central 

eléctrica – a Central da Junqueira – segunda Central geradora de energia.  

 

 

Central da Junqueira 

 

A Central da Junqueira foi o nome por que ficou popularmente 

conhecida a primeira fase da Central Tejo (1908-1921), caracterizada pela sua cor 

branca e alguns detalhes de arte nova, como é exemplo o letreiro com a 

designação: C.ª Reunidas Gaz e Electricidade, Estação Eléctrica Central Tejo – 

designação oficial do edifício pela CRGE.34 

O autor do projecto técnico foi o engenheiro Lucien Neu. A empresa 

responsável pela sua construção, e os verdadeiros autores do projecto de 

arquitectura dos edifícios da Central da Junqueira, foram Charles Vielliard e 

Fernand Touzet35, engenheiros civis, responsáveis por outros projectos de 

carácter industrial de importância em Lisboa. Joseph Wiet, técnico de 

naturalidade francesa36, contribuiu também para a arquitectura da Central, 

assinando o desenho da Casa das Máquinas. A maquinaria e os aspectos técnicos 

vieram de conhecimentos estrangeiros enquanto a mão-de-obra e construção 

civil coube aos portugueses.37  

O projecto da nova fábrica foi já pensado com vista a futuras ampliações 

e expansões do complexo industrial. A falta de orçamento dificultou a 

construção da Central que deveria ser feita de forma faseada. Ainda durante a 

sua construção foi previsto um prolongamento da Casa das Máquinas, e uma 

proposta dos construtores para acrescentar uma casa de habitação do chefe da 

fábrica, armazéns, ateliers, vestuário, lavabo e wc. do pessoal, e casa do porteiro, 

os quais levaram também a um adiar do prazo estipulado para o fim das obras.38 

A primeira Central apresentava uma arquitectura mais simples que a 

actual, típica das pequenas centrais do século XIX usando, para a fachada, o 

tijolo silício-calcário de cor branca que foi um material inovador na altura 

                                                             
32Ver, Faria, Fernando, Cruz, Luís, Barbosa, Pires, “Central Tejo, a fábrica que electrificou Lisboa” 
33 Idem  
34Ver, texto de Dr. Eduardo Moura, acerca da Central da Junqueira em: 

http://wikienergia.com/~edp/index.php?title=Central_da_Junqueira 
35Ver, Faria, Fernando, Cruz, Luís, Barbosa, Pires, “Central Tejo, a fábrica que electrificou Lisboa” 
36 Ver, http://wikienergia.com/~edp/index.php?title=Central_da_Junqueira_-_Hist%C3%B3ria 
37 Idem 
38 Idem 
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Fig. 3.06 _ Pormenor da 

Fachada Sul da Central Tejo, 

anos 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1903 – Central da Boavista 
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inserido em Portugal pela dupla Vielliard e Touzet (que o usaram em outros 

projectos). O espaço útil deveria ser aproveitado integralmente para inserir as 

máquinas necessárias – para cumprir os requisitos funcionais em primeiro 

lugar.39 

Embora inaugurada em 1909, em 1910 a fábrica sofreu já alterações. Por 

esta altura foi implantada uma chaminé de tijolo com 40 m de altura em 

substituição da antiga conduta de ferro, cónica invertida, esta nova alteração 

causou uma importante diferença na forma arquitectónica da Central, assim 

como a ampliação da Sala das Caldeiras, posteriormente. 40 

Após a implantação das máquinas na nova Central, a antiga estação da 

Boavista transformou-se numa subestação da cidade. A Central da Junqueira 

passou a apoiar a expansão da iluminação pública e privada que se verificava 

em Lisboa, assim como a expansão da iluminação para consumos domésticos e 

usos industriais – a electricidade tornou-se cada vez mais vulgarizada e barata. 

Portugal vivia um período de desenvolvimento a vários níveis, que foi 

acompanhado por um crescendo das necessidades de electricidade, assim a 

pequena Central rapidamente se tornou insuficiente e a CRGE começou a 

planear a construção de um novo edifício – Central Tejo II.41 

Esta, no entanto, teve as suas obras atrasadas, com a 1ª Guerra Mundial 

(1914) que fez aumentar as dificuldades económicas e financeiras, gerando-se 

uma falta de combustíveis na Europa, que em 1916 levou até à restrição do 

consumo de gás e electricidade por parte do governo, o que retardou o 

desenvolvimento da Indústria em Portugal. Assim a Central da Junqueira, que 

deveria funcionar até 1914, funcionou até 1921, data em que deu lugar a uma 

central maior. 42 

 

 

 

 
Fig. 3.07 _ Panorâmica da Central Tejo no início dos anos 30 

 

 

                                                             
39 Ver, Kong, Mário Say Ming, “Arquitectura industrial: uma abordagem: Central Tejo”, Lisboa, 2001 
40 Ver, Faria, Fernando, Cruz, Luís, Barbosa, Pires, “Central Tejo, a fábrica que electrificou Lisboa”, 

Lisboa, 2007 
41 Idem 
42 Idem 

http://193.136.163.70/search~S7*por?/aKong%2C+M%7b226%7dario+Say+Ming/akong+mario+say+ming/-3,-1,0,B/browse


Intervir com uma pré-existência 

A MEMÓRIA PRESERVADA NA CENTRAL TEJO (Leitura e Projecto)  

18 
  

Central Tejo: edifícios de baixa e alta pressão 

 

A CRGE viu-se obrigada a recorrer a vários empréstimos ao longo dos anos 

para manter a Central em funcionamento. Para realizar o aumento necessário das 

instalações fabris foi necessário recorrer a capital estrangeiro, através de acções 

que passam a ser tomadas pela SOFINA, organismo financeiro, técnico e 

comercial de Bruxelas, que passou a accionista maioritário, e que permitiu à 

CRGE conseguir o reforço do capital para o novo projecto, assim como, sendo 

uma empresa experiente na construção de centrais noutros países, um reforço do 

saber técnico, que levou à construção da Central Tejo como é actualmente.43 

Esta nova Central foi projectada sem prever futuras ampliações, ao 

contrário do que anteriormente tinha sido feito, assim quando estas foram 

necessárias, prolongaram-se os blocos das caldeiras, assim como a Casa das 

Máquinas seguindo a mesma lógica dos edifícios inicias. Foi necessária ainda a 

construção de uma nova Sala das Caldeiras que levou à destruição da estação 

eléctrica primitiva devido á falta de espaço.44 

 O projecto das novas instalações da Central Tejo foi aprovado em Março 

de 1914, assim como o capital necessário para a sua construção pelo comité de 

Paris. Embora tenha sido mantida a colaboração com a empresa Viellard e 

Touzet, esta agora apenas se limitava à execução do projecto, a sua elaboração 

passou a ser feita pela empresa SOFINA, em particular por Sr. Lucien Janlet, 

sendo que ao arquitecto Joseph Wiet foi concedida apenas a função de 

fiscalização45. O tijolo vermelho, característico do conjunto, foi escolhido nesta 

altura, em substituição do tijolo silíco-calcário usado pela firma Vielliard e 

Touzet. Definiu-se também o plano e programa do edifício das caldeiras, das 

máquinas e dos quadros eléctricos. Estes espaços foram construídos interligados 

entre si funcionalmente e cada um foi concebido de acordo com a tecnologia 

que viria a albergar. 46 

Nos próximos anos a Central Tejo continuou a crescer. Distinguiram-se 

dois períodos importantes na sua construção, uma primeira fase que 

correspondeu às instalações de baixa pressão, compreendida entre 1914 e 1930, 

e um segundo período, de 1938 a 195147 que correspondeu às instalações de alta 

pressão, e ao edifício de maior destaque, a Sala das Caldeiras. 

  

                                                             
43 Idem 
44 Ver, Freiria, Maria Luísa Mendes Moller, Ferreira, Maria Odete da Silva Amador, A Central Tejo, 

Cadernos do Museu da electricidade,  Lisboa, 1999 
45 Ver, Faria, Fernando, Cruz, Luís, Barbosa, Pires, Central Tejo, a fábrica que electrificou Lisboa”, 

2007, Lisboa 
46 Ver, Freiria, Maria Luísa Mendes Moller, Ferreira, Maria Odete da Silva Amador., A Central Tejo, 

Cadernos do Museu da electricidade,, Lisboa, 1999 
47 Idem 
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Fig. 3.08 _ Central Tejo, Início séc. XX 

 

 
Fig. 3.09 _ Central Tejo, panorâmica da fachada Sul vista do Tejo, 1939 

 

 
Fig. 3.10 Central Tejo, lado Norte, 19(..) 
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A Central arrancou em 1914 com a construção do Edifício das Caldeiras 

de Baixa Pressão, do distribuidor de carvão e da Casa das Máquinas. 

Posteriormente foi necessária a ampliação do conjunto para a instalação de mais 

três caldeiras e de um outro distribuidor de carvão. Foram assim construídos dois 

volumes novos, entre 1924 e 1928. Nos dois anos a seguir deu-se a segunda e 

última ampliação da Sala das Caldeiras e da Casa das Máquinas, a qual acolheu 

mais um gerador. “No início da década de 30, o conjunto edificado da Central 

Tejo (edifícios das caldeiras de baixa pressão, a sala de máquinas, edifício dos 

comandos e subestação) atingira as suas dimensões definitivas, que actualmente 

se mantêm”48 

 

A construção deste novo complexo foi, no entanto, fortemente afectada 

pela guerra. Até 1919 a nova Central não teve equipamentos suficientes para ser 

independente, o fornecimento de materiais necessários à construção, de 

maquinaria, assim como a mão-de-obra tornaram-se escassos. Em certo ponto 

também o contacto com a firma de Bruxelas foi cortado visto que esta se 

encontrava ocupada pelos alemães. A sua construção ainda assim continuou.49 

 

Em 1928 a iluminação pública passou a ser responsabilidade da Câmara 

Municipal de Lisboa, assim para além dos consumos de electricidade domésticos, 

a Central Tejo passou a fornecer ainda energia para usos industriais, agrícolas e 

comercias.50 Estas novas necessidades implicaram geradores a vapor mais 

potentes do que a Central tinha. Foi necessário então a construção do último 

edifício do complexo, a Casa das Caldeiras de Alta Pressão, da autoria do 

engenheiro João Francisco Tojal. Embora a sugestão inicial do arquitecto tenha 

sido de carácter modernista51, o projecto foi feito de acordo com a tipologia 

arquitectónica existente, sendo aprovado em Setembro de 1939. A sua execução 

foi feita por René Touzet, filho de Fernand Touzet, que tinha executado as fases 

anteriores. O edifício foi projectado acoplado ao pré-existente permitindo uma 

melhor funcionalidade entre os vários elementos do conjunto.52 

Mas, mais uma vez, a Central viu as suas obras atrasadas, devido a uma 

nova guerra, a II Guerra Mundial (1939), sendo terminada apenas a 4 de Janeiro 

de 1941, e sofrendo posteriores alterações em 1948. O regime de turbinas a 

funcionar em alta pressão apenas arrancou em 1943.  

                                                             
48 Ver, Kong, Mário Say Ming, “Arquitectura industrial: uma abordagem: Central Tejo”, Lisboa, 2001 
49 Ver, Faria, Fernando, Cruz, Luís, Barbosa, Pires, “Central Tejo, a fábrica que electrificou Lisboa”, 

Lisboa, 2007 
50 Idem 
51 “O primeiro registo do projecto da nova casa das caldeiras de alta pressão, elaborado pelo 

engenheiro Tojal, era de forma modernista com estrutura de ferro laminado e despojada de 

ornamentos.” Em Kong, Mário Say Ming, “Arquitectura industrial: uma abordagem: Central Tejo”, 

Lisboa, 2001, pp.89 
52 Ver, Kong, Mário Say Ming, “Arquitectura industrial: uma abordagem: Central Tejo”, Lisboa, 2001. 

http://193.136.163.70/search~S7*por?/aKong%2C+M%7b226%7dario+Say+Ming/akong+mario+say+ming/-3,-1,0,B/browse
http://193.136.163.70/search~S7*por?/aKong%2C+M%7b226%7dario+Say+Ming/akong+mario+say+ming/-3,-1,0,B/browse
http://193.136.163.70/search~S7*por?/aKong%2C+M%7b226%7dario+Say+Ming/akong+mario+say+ming/-3,-1,0,B/browse
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Fig. 3.11_ Central Tejo, 1939 

 

 

Fig. 3.12_ Central Tejo, 1939 

 

 

Fig. 3.13_ Central Tejo, 1942 

 



Intervir com uma pré-existência 

A MEMÓRIA PRESERVADA NA CENTRAL TEJO (Leitura e Projecto)  

22 
  

O novo edifício implicou a demolição da primitiva Central em 1938 

procurando-se assim uma harmonia de todo o conjunto edificado da Central 

Tejo, sendo o único testemunho desta primeira fase, a casa do chefe de serviço. 

Com a demolição foi necessário ainda deslocar oficinas e armazéns instalados na 

anterior Casa das Máquinas para um novo terreno, adquirido ao lado do já 

existente. Esse terreno, a nascente, pertencia à Administração Geral do Porto de 

Lisboa, que o vendeu à CRGE em 1935.53
  

 

A II Guerra e o fim da vida útil da Central 

 

Durante a construção da Central Tejo esta enfrentou dois períodos de 

guerra, os quais por um lado representaram várias dificuldades, ao nível da 

escassez de matérias-primas e equipamentos, mas que por outro lado, foram 

períodos de rápido desenvolvimento e de investimento na Indústria. Em 

Portugal, nos períodos pós-guerra verificou-se um aumento da Indústria. Sendo 

um país “essencialmente agrícola e pobre”54, Portugal verificou uma 

industrialização tardia em relação aos outros países da Europa. O seu avanço foi 

mais significativo depois da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), altura em que 

o país entrava numa era moderna.55 

Em 1933, o Estado Novo (1933-1974) lançou políticas de intervenção 

industrial do estado, estas novas políticas tinham como principais objectivos a 

electrificação do país, o desenvolvimento de Indústrias químicas e a aposta no 

mercado nacional através do consumo de produtos portugueses. A electricidade 

tornava-se uma necessidade crescente na vida dos portugueses, trazendo com ela 

um desenvolvimento a vários níveis, económico, social, cultural. Os padrões de 

vida da população mudaram, assim como as suas casas, que se tornaram 

progressivamente mais mecanizadas.56 

Mais tarde, perto do fim da guerra, em 1944, foi lançada a lei de 

electrificação do país e em 1945 a Lei de Reorganização e Fomento Industrial. 

Ambas contribuíram para um aumento da dinâmica da indústria portuguesa.57 

Foi ainda durante o início do governo de Salazar que se começou a falar 

de uma nova forma de energia, a energia hidráulica, que viabilizaria recursos e 

trabalhos nacionais em vez de importação de matérias-primas. No entanto, só 

após 1947, altura em que a situação de restrições em Portugal devido à guerra se 

normalizou, é que esta possibilidade se tornou real. Por esta altura decidiu 

                                                             
53  Ver, Freiria, Maria Luísa Mendes Moller, Ferreira, Maria Odete da Silva Amador, A Central Tejo, 

Cadernos do Museu da electricidade,  Lisboa, 1999 
54 Ver, Silva, Fernando Manuel Faria, Tempos difíceis: A Central Tejo e a cidade de Lisboa nos anos 

trinta e durante a II Guerra, 1997 
55 Idem 
56 Idem  
57 Ver, Freiria, Maria Luísa Mendes Moller, Ferreira, Maria Odete da Silva Amador,  A Central Tejo, 

Cadernos do Museu da electricidade, Lisboa, 1999 
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construir-se a Central de Castelo de Bode, a primeira das muitas centrais 

produtoras previstas pela lei de electrificação para os centros urbanos, Lisboa e 

Porto. A produção de electricidade por via hidráulica permitiu uma produção 

maior de energia a menores custos, assim como um aumento exponencial do 

consumo – a Central Tejo passou então a ter funções de reserva a partir de 1950.  

Mais tarde, perto do fim da guerra, em 1944, foi lançada a lei de electrificação do 

país e em 1945 a Lei de Reorganização e Fomento Industrial. Ambas 

contribuíram para um aumento da dinâmica da indústria portuguesa.58 

Foi ainda durante o início do governo de Salazar que se começou a falar 

de uma nova forma de energia, a energia hidráulica, que viabilizaria recursos e 

trabalhos nacionais em vez de importação de matérias-primas. No entanto, só 

após 1947, altura em que a situação de restrições em Portugal devido à guerra se 

normalizou, é que esta possibilidade se tornou real. Por esta altura decidiu 

construir-se a Central de Castelo de Bode, a primeira das muitas centrais 

produtoras previstas pela lei de electrificação para os centros urbanos, Lisboa e 

Porto. A produção de electricidade por via hidráulica permitiu uma produção 

maior de energia a menores custos, assim como um aumento exponencial do 

consumo – a Central Tejo passou então a ter funções de reserva a partir de 1950.   

Em 1975, com a nacionalização do sector eléctrico português, as várias 

empresas de produção e transporte de electricidade fundiram-se numa única, a 

CPE, Companhia Portuguesa de Electricidade, que em 1976 deu origem à EDP, 

Electricidade de Portugal, uma empresa Pública.59  

“Até 1950 a Central Tejo deteve o galardão de maior central eléctrica do 

País, naquele em que foi o seu último ano de funcionamento isolado e em que 

se bateram todos os máximos anteriores.”60 

 

Museu da Electricidade 

 

A Central Tejo continuou depois de 1950 a produzir energia mas apenas 

com as caldeiras de alta pressão, e pontualmente em anos mais secos, como um 

apoio à produção ou distribuição da rede nacional. Em 1960 foi desmantelado e 

retirado o equipamento de baixa pressão da fábrica e o seu último registo de 

actuação foi em 1972. Em 1974 foi oficialmente desclassificada e encerrada e em 

1976 integrada na nova empresa EDP.61 

 
                                                             
58 Ver, Freiria, Maria Luísa Mendes Moller, Ferreira, Maria Odete da Silva Amador,  A Central Tejo, 

Cadernos do Museu da electricidade, Lisboa, 1999 
59 Actualmente a EDP é constituída por entidades anónimas com capitais públicos, em Freiria, Maria 

Luísa Mendes Moller, Ferreira, Maria Odete da Silva Amador,., “A Central Tejo, Cadernos do Museu 

da electricidade”, Lisboa, 1999 
60 Ver, Central Tejo, A Fase da Alta Pressão em 

http://wikienergia.com/~edp/index.php?title=Central_Tejo:_A_Fase_da_Alta_Press%C3%A3o 
61 Ver, Freiria, Maria Luísa Mendes Moller, Ferreira, Maria Odete da Silva Amador, A Central Tejo, 

Cadernos do Museu da electricidade, Lisboa, 1999  

http://wikienergia.com/~edp/index.php?title=Central_Tejo:_A_Fase_da_Alta_Press%C3%A3o
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Fig. 3.14_ Esquemas de desenvolvimento da Central Tejo e da sua envolvente urbana 
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1908_ Central Primitiva da 

Junqueira 

 

 

 

 

1914 – 1921_ 1ªfase: Edifício das 

Caldeiras (BP), Casa das 

Máquinas e Sala dos Quadros 

Eléctricos 

 

 

1924 -1930_ 1ª e 3ªfase: com 

ampliações da Casa das 

Máquinas (1924/30) e Sala das 

Caldeiras (1928/30)  

 

 

 

1938-1941_ Demolição da 

Central Primitiva e Central Tejo 

III 
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A Central Tejo passou a desempenhar apenas funções de reserva para a 

CRGE/EDP, até 1976, altura em que se mencionou pela primeira vez a intenção 

de criar um museu da ciência na Central.62  

Em finais do século XX começou a ganhar peso o conceito de 

arqueologia industrial.63 A Central constituía uma grande estrutura que continha 

uma maquinaria em bom estado e por isso constituía o lugar ideal para em 1985, 

comprovando esta nova noção alargada de património, tomar lugar a exposição 

intitulada “Um mundo a descobrir, um mundo a defender”64, tendo por tema a 

arqueologia industrial. A exposição foi organizada pelo IPPC – Instituto 

Português do Património Cultural. Nesta altura a Central foi declarada imóvel de 

interesse público (1986), e começaram os trabalhos para o futuro Museu da 

Electricidade, inaugurado em 24 de Maio de 1990, com a exposição Electro 89, 

dividida em 4 temas: Central Tejo – espaço e memória; Lisboa Luzes da cidade; 

história da electrificação e fontes de energia.65 

Mais tarde em 2001 a Central sofreu de novo obras de restauro, com 

limpeza das suas fachadas e interiores, substituição de vários tijolos e alteração 

do seu discurso museográfico.66 Tornou-se nesta altura o museu que 

conhecemos hoje. 

Nas operações de restauro foram preservados todos os equipamentos e 

mecanismos industriais. As máquinas e instrumentos que constituíam a Central 

mantinham-se ainda em bom estado de conservação, e desde cedo, se fez por 

mantê-las assim. Sem eles a Central perderia talvez o seu motivo de existência. 

As máquinas permitiram potenciar um lado didáctico e educativo do museu, 

percorrendo uma história desde que a electricidade nasceu até à forma como era 

produzida e distribuída através daquela Central. Temos ainda uma noção das 

condições de trabalho na Central. 

A anterior Sala das Caldeiras de Baixa Pressão, que já se tinha visto 

anteriormente despida da sua maquinaria, era um amplo espaço vazio que foi 

aproveitado para exposições (actualmente exposições temporárias), 

acrescentando uma dinâmica diferente ao museu. Foram também associados 

dispositivos de apoio: um restaurante no primeiro piso, equipamentos de WC, 

um espaço educativo, uma exposição alusiva ao tema da electricidade e à sua 

evolução e, num espaço exterior, uma nova construção com WC e cacifos.  

                                                             
62 Idem 
63 Definido como “estudo organizado e disciplinado dos vestígios materiais das indústrias do 

passado”, por Kenneth Hudson em1963 em Freiria, Maria Luísa Mendes Moller, Ferreira, Maria Odete 

da Silva Amador, A Central Tejo, Cadernos do Museu da Electricidade, Lisboa, 1999 
64 Ver, Freiria, Maria Luísa Mendes Moller, Ferreira, Maria Odete da Silva Amador,., “A Central Tejo, 

Cadernos do Museu da electricidade”, Lisboa, 1999 
65 Ver, Freiria, Maria Luísa Mendes Moller, Ferreira, Maria Odete da Silva Amador,., “A Central Tejo, 

Cadernos do Museu da electricidade”, Lisboa, 1999 
66 Ver, Gestão e Restauro do Património do Museu da Electricidade em: 

http://wikienergia.com/~edp/index.php?title=Gest%C3%A3o_e_restauro_do_patrim%C3%B3nio_do_M

useu_de_Electricidade 

http://wikienergia.com/~edp/index.php?title=Gest%C3%A3o_e_restauro_do_patrim%C3%B3nio_do_Museu_de_Electricidade
http://wikienergia.com/~edp/index.php?title=Gest%C3%A3o_e_restauro_do_patrim%C3%B3nio_do_Museu_de_Electricidade
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 Os vários casarios em volta da Central foram utilizados, à semelhança do 

que aconteceu noutras reabilitações (musealização de espaços arqueológicos), 

para acolherem funções de escritórios e apoio ao Museu.  

Os armazéns exteriores albergaram um Centro de Documentação e uma 

biblioteca especializada com o intuito de preservar, investigar, e divulgar o tema 

da produção eléctrica em Portugal. A EDP constituiu ainda equipas para 

aquisição e conservação de espólios e realização de estudos aprofundados sobre 

a Central.67 

O Museu da Electricidade integra uma nova tipologia de museu – museu 

temático, especializado num determinado ramo de actividade.68 Sendo a própria 

Central, e o seu conteúdo, simultaneamente o lugar da exposição e o objecto 

exposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
                                                             
67 Ver, Freiria, Maria Luísa Mendes Moller, Ferreira, Maria Odete da Silva Amador, A Central Tejo, 

Cadernos do Museu da electricidade” Lisboa, 1999  
68 Ver, Faria, Fernando, Cruz, Luís, Barbosa, Pires, Central Tejo, a fábrica que electrificou Lisboa, 

2007, Lisboa 

 

 

Fig. 3.15_Programa funcional do conjunto actual do Museu da Electricidade 

 

 

Fig. 3.16_ Vista geral do conjunto actual do Museu da Electricidade  
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3.3 Impacto social da Central Tejo   

 

 

O período de construção e actividade da Central Tejo foi marcado por 

acontecimentos importantes e significativos na evolução do país. Na transição 

para novecentos, Lisboa era uma cidade a crescer e gradualmente mais 

iluminada. A Central Tejo veio assim apoiar a insuficiente iluminação a gás, 

permitindo o aumento e o desenvolvimento da iluminação pública e privada. 

Mais tarde, a Central tornou-se a única responsável pela iluminação da cidade, 

acabando por expandir a sua produção para a zona metropolitana que se 

desenvolvia, abrangendo distritos como Santarém, Almada, Setúbal, etc.69 O 

impacto da Central esteve então muito ligado às transformações que a 

electricidade trouxe para a sociedade e economia portuguesa.  

A iluminação pública que abrangeu progressivamente mais espaços da 

cidade permitiu noites mais compridas ao ar livre e uma mudança nos hábitos 

culturais. Da rua passou-se às casas, que foram gradualmente aumentado a 

quantidade e qualidade de iluminação, e de utensílios domésticos que faziam 

uso da electricidade e facilitavam a vida doméstica. O consumo de electricidade 

durante este século veio sempre a crescer, estagnando apenas durante os 

períodos de guerra, principalmente durante a II guerra, em que a falta de 

matérias-primas desacelerava a produção. Os lisboetas, e posteriormente o resto 

do país, habituavam-se assim a um novo estilo de vida – “New way of life”70 – 

Deixando para trás a vida ligada ao campo e ao trabalho manual, para entrar 

numa vida moderna, citadina, de conforto.71 

A CRGE, empresa responsável pela Central Tejo, não só se dedicou a 

produzir energia, como teve um importante papel na sua divulgação. Em 1928, a 

iluminação pública passou a ser responsabilidade da CML, libertando a CRGE 

dessa responsabilidade, a qual se empenhou em novas campanhas para a 

utilização da electricidade em diferentes domínios (ver fig. 3.17), tais como, a 

iluminação de montras, anúncios, utilizações em edifícios fabris, agrícolas, 

domésticas (com o uso de electrodomésticos), etc.72 A electricidade transformou-

se assim num processo cada vez mais vulgarizado.  

                                                             
69 Ver, Silva, Fernando Manuel Faria, “Tempos difíceis: A Central Tejo e a cidade de Lisboa nos anos 

trinta e durante a II Guerra”, 1997 
70 Idem 
71 Ver, Faria, Fernando, Cruz, Luís, Barbosa, Pires, “Central Tejo, a fábrica que electrificou Lisboa, 

2007, Lisboa 
72 Ver, Silva, Fernando Manuel Faria, Tempos difíceis: A Central Tejo e a cidade de Lisboa nos anos 

trinta e durante a II Guerra, 1997 
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A Central Tejo, porque permitiu uma maior produção de electricidade, 

foi ainda propulsora de aspectos como a electrificação do país (1944) ou a 

evolução de tecnologias ligadas à electricidade, às quais a Central se foi 

adaptando para dar resposta a um consumo crescente, até ao aparecimento das 

centrais hidroeléctricas por volta de 1950. 

Para além das consequências aliadas à electricidade, a Central Tejo teve 

outras, a nível urbanístico. O desenvolvimento da Central esteve sempre ligado 

ao alargamento da cidade, e à sua maior concentração populacional, que foi 

progressivamente exigindo uma produção maior e mais exigente, o que 

influenciou as constantes ampliações da Central. 73 

 De uma forma geral, a Central criou condições para o desenvolvimento 

e expansão de novas áreas urbanas, para a sua industrialização (a electricidade 

permitiu o desenvolvimento dos espaços fabris) e para o aparecimento da linha 

férrea electrificada. Em particular, ela veio modificar as características do lugar 

onde se implantou, gerando uma reorganização daquele território. As margens 

ribeirinhas de Belém transformaram-se então em lugares agitados de trocas 

comerciais e de trabalho. 74A Central Tejo ocupava, e ocupa, aí uma posição de 

destaque, preservada mesmo após o seu encerramento.   

Neste ponto interessa referir ainda um outro impacto, de dimensão 

humana, que é relacionado com os operários e técnicos, que trabalhavam na 

Central. Artigos da época (ver figura 3.16) mencionam os trabalhadores como os 

“deuses da luz”. Eram eles que permitiam, através de um duro e invisível 

trabalho na Central, que Lisboa fosse uma cidade iluminada e moderna.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
73 “Porque a razão de existência da central Tejo foi a produção de energia eléctrica para a cidade de 

Lisboa, a compreensão desta central fica mais clara quando se articula a sua evolução com a 

expansão urbana da cidade” em Faria, Fernando, Cruz, Luís, Barbosa, Pires, “Central Tejo, a fábrica 

que electrificou Lisboa”, 2007, Lisboa 
74 Ver, Alves, Teresa, Ramos, António Sampaio, Lisboa Ribeirinha: Do trabalho ao lazer, 1997” 
75 Descrição mais detalhada do trabalho na Central em Faria, Fernando, Cruz, Luís, Barbosa, Pires, 

“Central Tejo, a fábrica que electrificou Lisboa”, 2007, Lisboa 
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Fig. 3.17 _ “Com os Deuses da Luz”, Reportagem do Século Ilustrado, 1953 

 

 

  
Fig. 3.18_ Publicidade do Gaz e Electricidade, e dos Electrodomésticos em “O Amigo Do Lar”, 

1937 
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3.4 Arquitectura76 

 

  

A Central Tejo teve diversas fases de construção que implicaram diferentes 

intervenientes e arquitecturas. Para efeitos do trabalho que pretendemos realizar 

interessa-me essencialmente estudar as fases que resultaram na Central de hoje. 

A Central da Junqueira (1908 – 1921) tem então relevância apenas como 

influência. O principal interveniente (que participa também nas seguintes 

ampliações) foi Fernand Touzet, da dupla Vielliard e Touzet, importante 

engenheiro no panorama da arquitectura industrial portuguesa. Aberto a 

inovações estéticas e materiais, introduziu no país o tijolo silíco-calcário branco 

que caracterizou muitas das suas obras.77 A Central da Junqueira sofreu 

influências das obras anteriores destes construtores – “A Napolitana”, “A casa do 

povo em Alcântara”, a garagem “Auto Palace”, o conjunto industrial “Fábrica de 

Massas Alimentícias”, a “Fábrica de Moagens” ou o “depósito para trigos” – mas 

apresentou algumas diferenças na linguagem, marcando o auge da arquitectura 

decorativa da dupla. Em termos estéticos, e por falta de referências „adequadas‟, 

a arquitectura religiosa serviu de exemplo.78 

Na Central primitiva participou ainda o engenheiro Lucien Neu, autor da 

fábrica de gás do Porto, situada também na margem ribeirinha, a qual 

providenciava a iluminação para a cidade. À semelhança da Central da Junqueira 

esta apresentou um estilo simples e ecléctico.  

A Central Tejo I contou já com a intervenção da fábrica belga SOFINA, 

continuando com o engenheiro Fernand Touzet que viu, no entanto, a sua 

participação mais limitada, assim como o funcionário Joseph Wiet que participou 

activamente na 1ª Central. Os habituais tijolos brancos foram substituídos por 

tijolo prensado de cerâmica de cor vermelha, material usado correntemente na 

arquitectura fabril britânica e belga. Nesta altura foi definido o estilo que compõe 

actualmente o conjunto industrial, encontrando semelhanças com outras centrais 

termoeléctricas europeias (Ver exemplos das fig. 3.19 à 3.24).  

  

                                                             
76 Para os exemplos comparativos foi usado como referência o estudo feito anteriormente pelo autor 

Mário Kong, “Arquitectura industrial: uma abordagem: Central Tejo”, Lisboa, 2001 
77 Para estudo mais detalhado sobre a firma Viellard & Touzet ver, Kong, Mário Say Ming, 

“Arquitectura industrial: uma abordagem: Central Tejo”, Lisboa, 2001. 
78 Ver, Kong, Mário Say Ming, “Arquitectura industrial: uma abordagem: Central Tejo”, Lisboa, 2001.  

http://193.136.163.70/search~S7*por?/aKong%2C+M%7b226%7dario+Say+Ming/akong+mario+say+ming/-3,-1,0,B/browse
http://193.136.163.70/search~S7*por?/aKong%2C+M%7b226%7dario+Say+Ming/akong+mario+say+ming/-3,-1,0,B/browse
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Influências:  

 

 

Fig. 3.19_ “A Napolitana”, Viellard e Touzet, 1908 

 

 
Fig. 3.20_ Fábrica de gás no Porto (cais do Douro), Início séc. XX 

 

 
Fig. 3.21_ Greenwich Generation Station em Londres, W.E. Riley, (1903 – 1910) 
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Fig. 3.22_ Moulins de Ruysbroeck, Brabandt.  

 

 
Fig. 3.23 _ Central eléctrica de Lots Road, Chelsea, 1923 

 

 

Fig. 3.24_ Central eléctrica de Lots Road, Chelsea, (1905 – 1940) 
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A Central, que constitui hoje o núcleo museológico, é constituída pelos 

seguintes edifícios: Edifício das Caldeiras de Alta Pressão (é o de maior 

destaque), Edifício das Caldeiras de Baixa pressão (acoplado ao anterior) e 

Galeria das bombas (de altura mais baixa), Casa das Máquinas (de altura mais 

alta) e Edifício Administrativo no final. Os materiais predominantes são a 

construção de ferro, o betão que forra a estrutura num primeiro piso, e o tijolo 

vermelho rasgado pelos altos vãos de vidro.  

 

A evolução da Central, explicando de forma genérica, deu-se através do 

desenvolvimento de volumes paralipipédicos, acoplados entre si, e 

independentes da Central primitiva. Cada novo volume era construído à medida 

que eram necessárias novas funções, seguindo uma determinado estilo pré-

definido, adaptando a forma às suas exigências funcionais, resultando assim em 

formas muito específicas de cada elemento do conjunto.79  

O elemento que tem um maior destaque é o Edifício das Caldeiras de Alta 

Pressão que corresponde à última fase da construção – Central Tejo II – da 

autoria do engenheiro João Francisco Tojal. 

Este edifício destaca-se em primeiro lugar pela sua altura, característica 

que é potenciada por uma torre numa das pontas e chaminés tubulares na sua 

cobertura. Em segundo lugar pela sua posição, perpendicular aos outros edifícios 

do conjunto, abrindo lugar a um espaço exterior amplo, frente ao rio, onde 

antigamente eram os armazéns de carvão. 

As chaminés tornaram-se elementos simbólicos destes conjuntos. Eram 

necessárias para escoamento de vapores resultantes das grandes máquinas da 

Central. Elas estão presentes nos dois edifícios de caldeiras.  

 

 

“Certamente, se olharmos no conjunto edificado da Central da 

Junqueira a corporização do gosto internacional é notória e 

resulta de uma arquitectura de engenheiros expressiva, singular, 

dirigida pela via ecléctica sem deixar de ser moderna.”80  

                                                             
79 Ver, Kong, Mário Say Ming, “Arquitectura industrial: uma abordagem: Central Tejo”, Faculdade de 

Lisboa, 2001. 

80 Kong, Mário Say Ming, “Arquitectura industrial: uma abordagem: Central Tejo”, Lisboa, 2001 

 

http://193.136.163.70/search~S7*por?/aKong%2C+M%7b226%7dario+Say+Ming/akong+mario+say+ming/-3,-1,0,B/browse
http://193.136.163.70/search~S7*por?/aKong%2C+M%7b226%7dario+Say+Ming/akong+mario+say+ming/-3,-1,0,B/browse
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Exterior81 

 

O projecto da Central, à semelhança de centrais europeias, foi resolvido com 

uma estrutura metálica e uma linha clássica. Como era comum na altura, a 

estrutura metálica foi revestida a tijolo, um material considerado mais „nobre‟. O 

ferro começou a ser utilizado em Portugal por volta de 1890 e marcou a entrada 

na arquitectura moderna. Aplicado a grandes espaços industriais permitia amplos 

espaços interiores – para albergar as máquinas e impedir a propagação do fogo – 

e grandes vãos para um bom arejamento e uma boa iluminação do espaço de 

trabalho. Estes são visíveis na Central Tejo, dando aos edifícios um aspecto 

predominantemente vertical. 

A Central Tejo exteriormente tem um efeito visual homogéneo 

conseguido pelas fachadas similares dos seus edifícios.  

As fachadas da Sala das Caldeiras e Casa das Máquinas foram 

desenhadas dívidas em 3 níveis: um nível intermédio (o mais alto) que apresenta 

destacados janelões encimados em arcos de volta perfeita, estes aumentam a 

sensação de verticalidade do edifício, com vergas, lintéis e junções feitas com 

revestimento do tijolo a betão de cor cinzenta; um nível inferior que tem os seus 

blocos de tijolo revestidos a cimento para criar a sensação de um embasamento 

de pedra emparelhada e apresenta pequenos vãos de moldura rectangular 

encimados por cornijas; um nível superior que é semelhante ao inferior, com 

remate do entablamento.82  

As fachadas dos outros edifícios apresentam elementos da mesma 

linguagem dos anteriores, mas com diferentes particularidades em cada edifício 

consoante a sua função ou fase em que foi construído.  

Os vãos, regulares, dão um carácter leve e um ritmo que anima a 

fachada da Central, que é diverso em cada edifício, mas que resulta numa 

harmonia estética do todo. As fachadas são compostas por jogos de relevo e 

ressaltos que dinamizam também a sua aparência.  

Em relação às coberturas, existe uma variação entre telhados de duas e 

quatro águas e algumas coberturas planas percorríveis para aceder a elementos 

técnicos. 

Todo o conjunto era rodeado por um muro de tijolo, de que agora só 

resta parte, a Sul, tendo sido completado com um novo gradeamento de metal. 

Os pavimentos que rodeiam os edifícios são em calçada, com espaços relvados 

pontualmente.  

 
 

                                                             
81 Ver, em anexo ficha do SIPA referente à Central Tejo.  
82 Ver, Kong, Mário Say Ming, “Arquitectura industrial: uma abordagem: Central Tejo”, Lisboa, 2001. 

http://193.136.163.70/search~S7*por?/aKong%2C+M%7b226%7dario+Say+Ming/akong+mario+say+ming/-3,-1,0,B/browse
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Fig. 3.25_ Vista geral do Museu da Electricidade 

 

 
Fig. 3.26_ Fachada do Edifício das Caldeiras de Alta Pressão 

 

 

Fig. 3.27_ Pormenor das escadas de entrada no Edifício das caldeiras de Baixa Pressão  
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Fig. 3.28_ Passeio Marginal em frente ao Museu da electricidade 

 

 
Fig. 3.29_ Pormenor da Fachada da Casa das Máquinas 

 

  

Fig. 3.30_ Pormenor do tanque de Nafta e do Muro antigo da Central Tejo  
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Interior 

 

Os espaços interiores da Central, pelo seu desfasamento temporal, 

apresentam diferenças formais. A sua forma dependeu da função. Para além 

disso, foram espaços que ao longo do tempo sofreram transformações, 

adaptações, aumentos, como é exemplo a Sala das Caldeiras de Baixa Pressão 

que sofreu sucessivos acrescentos. As plantas são rectangulares e os espaços 

interligados entre si para uma maior funcionalidade da Central.83 A estrutura 

aparece sempre ligada a necessidades técnicas e das máquinas que preenchem o 

espaço.  

Os Edifícios de Caldeiras e Casa das Máquinas são divididos em dois 

pisos: Um piso junto ao chão mais estrangulado e abafado, por onde a matéria-

prima entrava, e um primeiro piso luminoso e com grande pé direito para 

albergar as caldeiras necessárias ao trabalho. Os ambientes são de tubagens, 

silos, passadiços, escadas, e elevadores metálicos.  

Aqui se desenvolve um percurso expositivo, que começa no Edifício das 

Caldeiras de Baixa Pressão, que tem agora exposições temporárias dedicadas a 

diferentes temas. A exposição relativa à electricidade e à Central começa em 

seguida na Casa das Caldeiras de Alta Pressão, que mantem todo o seu 

equipamento inicial, continuando depois para os pisos inferiores onde surgem 

novos dispositivos de apoio, painéis e pequenas recriações, para auxiliar a 

explicação. A Casa das Máquinas mantém ainda a sala de comandos, e 

equipamentos como condensadores, tubagens, entradas e saídas de água, 

quadros eléctricos, etc.84 

O edifício da subestação, que já não faz parte do percurso expositivo, 

apresenta, ao contrário dos outros, mais pisos de pé direito reduzido e vãos mais 

pequenos. Este era constituído pelos quadros eléctricos que controlavam a 

transmissão da electricidade para a cidade de Lisboa. Hoje em dia alberga 

escritórios da fundação EDP.  

 

De ressaltar, no final desta breve descrição, a discrepância dos 

exteriores, ornamentados e de materiais nobres, para os interiores com 

revestimentos cerâmicos e sem tentativa de esconder/embelezar os elementos 

metálicos, sendo as máquinas os protagonistas – uma grande carapaça forte, que 

protege um interior funcional e mecanizado.   

 
  

                                                             
83 Ver, Kong, Mário Say Ming, “Arquitectura industrial: uma abordagem: Central Tejo”, Lisboa, 2001. 
84 Ver, site do SIPA, http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/Default.aspx 

 

http://193.136.163.70/search~S7*por?/aKong%2C+M%7b226%7dario+Say+Ming/akong+mario+say+ming/-3,-1,0,B/browse
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/Default.aspx
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Edifício das Caldeiras de BP 
 

 
Fig. 3.31 _ Edifício das Caldeiras BP, piso superior (vista 1) 

  

 
Fig. 3.32_ Edifício das Caldeiras BP, piso superior (vista 2) 

 

 
Fig. 3.33_ Edifício das Caldeiras BP, piso superior (vista 3) 
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Edifício das Caldeiras Alta Pressão 
 

 
Fig. 3.34_ Edifício das Caldeiras AP, piso superior (vista 1) 

 

 
Fig. 3.35_ Edifício das Caldeiras AP, piso superior (vista 2) 

 

 
Fig. 3.36_ Sala das Caldeiras AP, piso inferior 
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Casa das Máquinas 
 

 
Fig. 3.37_ Casa das Máquinas, piso inferior 

 

 
Fig. 3.38_ Casa das Máquinas, vista geral de piso superior 

  

 
Fig. 3.39_ Casa das Máquinas, piso superior 
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 CAPÍTULO 4 

 

 

“ – Eu tocar no meu relógio? – Exclamou Passpartout – Jamais!  

– Nesse caso não andará nunca de acordo com o Sol.  

– Tanto pior para o Sol, senhor! É ele que não terá razão!”    

 

Verne, Júlio, A volta ao mundo em 80 dias, Bertrand editora, LDA., Fevereiro 2010 

 

  



Intervir com uma pré-existência 

A MEMÓRIA PRESERVADA NA CENTRAL TEJO (Leitura e Projecto)  

42 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Intervir com uma pré-existência 

A MEMÓRIA PRESERVADA NA CENTRAL TEJO (Leitura e Projecto)  

43 
  

 

 

 

4. Experiência do edifício 

 

 

Neste capítulo investiga-se acerca do sentido da arquitectura da Central 

Tejo. Esta análise é feita a partir da percepção da arquitectura, do gesto, que 

corresponde ao movimento encadeado de andar, olhar, sentir o espaço. A partir 

desta percepção, da repercussão da obra nos seus utilizadores pode-se 

compreender em parte o seu valor existencial.  

Assim a partir de uma leitura de carácter fenomenológico, de observação 

– que se deverá comprovar similar em todos (ou tendencialmente todos) os 

utilizadores do espaço – compreende-se a sua natureza – a sua génese.  

A partir dessa experiência tenciona-se identificar os elementos da forma, 

através da qual a obra comunica o seu valor. Estes elementos constituem 

aspectos concretos, que serão posteriormente operacionais para a intervenção na 

obra – esclarecem a orientação que a acção de projecto deve seguir, de forma, a 

que o sentido do edifício não se perca. 85 

 

 

  

                                                             
85 Ver, Abreu, Pedro Marques, Um templo para a ciência: o Observatório Astronómico de Lisboa 

(História e Arquitectura) em Revistas de Arquitectura: Arquivo (s) da Modernidade, Centro de 

Investigação de Arquitectura, Urbanismo e Design, Lisboa, 2001 
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4.1 Percepção  

 

O Museu da electricidade é uma presença marcante na Avenida da Índia. 

A sua posição isolada na margem ribeirinha, rodeado por um tecido urbano de 

baixa densidade, faz com que seja um ponto visual de referência. As chaminés e 

a torre saliente na Sala das Caldeiras são chamativos até grandes distâncias, 

suscitando a curiosidade e identificando a Central. É um elemento estranho ao 

conjunto urbano uniforme.  

O conjunto chama a atenção pela sua arquitectura verticalizada, efeito 

dos grandes vãos, resultando num aspecto imponente, e uma aparente 

uniformidade do conjunto de arquitectura clássica. Os tijolos vermelhos 

constituem a marca mais identitária da sua arquitectura.  

Numa aproximação aos edifícios somos acolhidos por um espaço 

exterior, protegido por dois volumes posicionados em “L”, com o rio em frente. 

A entrada é marcada por umas escadas metálicas, colocadas presumivelmente 

numa fase posterior de reabilitação, que avançam sobre o espaço e nos 

conduzem à primeira sala – a Sala das Caldeiras de Baixa Pressão. Esta sala é 

„despida‟, sem mecanismos, apenas com os materiais estruturais, arquitectónicos. 

É luminosa e ampla constituindo uma atmosfera leve. As treliças que se 

desenvolvem acima das nossas cabeças num alto pé direito compelem o olhar 

para o „céu‟ da Central, constituído por passadiços, escadas, passagens, e alguns 

mecanismos ainda da antiga fábrica. A potenciar este efeito estão os janelões, 

colocados a uma altura que nos impossibilita alcançar com a vista o exterior. A 

entrada neste espaço pede um momento de contemplação. 

Este espaço de entrada resultou de uma anterior Sala das Caldeiras à 

qual as grandes máquinas foram retiradas, dando lugar a um momento de 

entrada e de recepção. (Uma das características a ressaltar da Central é que 

quase todos os espaços interiores eram lugares de trabalho, com vista a funções 

técnicas e por isso despidos de qualquer conforto ou embelezamento.) 

A saída do nosso mundo – de objectos reconhecíveis – para o mundo da 

Central da Junqueira – de objectos do passado – começa (concretamente) com a 

Sala das Caldeiras de Alta Pressão.  

A estrutura metálica anterior – cor cinzenta leve – dá lugar a uma 

estrutura cor de ferrugem; do espaço predominantemente vazio e amplo, entra-

se noutro, cheio, pelas gigantescas caldeiras e mecanismos. Um longo corredor 

guia-nos num percurso explicativo sobre o funcionamento da Central, desde que 

o carvão entra pelos carris, com os quais nos confrontamos anteriormente no 

exterior até às grandes caldeiras. O olhar dirige-se uma vez mais para cima, onde 

um novo mundo de espaços e passagens, não alcançáveis se desenvolve. 

Escadas metálicas, agarradas as caldeiras e um grande elevador de ferro fazem-

 

Sequência em imagens:  
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nos saber de um universo superior mas o nosso conhecimento daquela sala é 

limitado ao primeiro piso. 

A passagem para o próximo espaço é feito por umas pequenas escadas 

metálicas, antecedidas por um chão em grelha metálica, e já aqui se pressente 

uma mudança na escala e conteúdo, como se tratassem da entrada para umas 

„entranhas‟ secretas e estivéssemos a cometer algum tipo de transgressão. O 

desfasamento com a nossa realidade é cada vez maior, e a percepção do exterior 

menor, ainda que pontualmente apareça através de uma janela ou de uma porta 

vidrada.  

O espaço inferior das caldeiras era apelidado de cinzeiro, era o trabalho 

mais perigoso da Central, onde as temperaturas subiam descontroladamente86, 

mas hoje em dia só nos resta supor as condições complicadas – quase infernais87 

– de trabalho daqueles operários. Os vãos são mais pequenos e o pé direito mais 

baixo, o ambiente é mais estrangulado e a iluminação natural é apoiada por 

luzes artificiais, de candeeiros da época (presumivelmente). Predomina o preto e 

o vermelho metálico das caldeiras numa atmosfera densa, com mecanismos 

invulgares e tubagens em cima da nossa cabeça e um chão preto deslizante 

debaixo dos nossos pés. Todo o espaço é estritamente funcional, sem tentativa 

de esconder ou embelezar.  

Actualmente o ambiente é quase cinematográfico, com luzes vermelhas e 

fumo no espaço inferior as caldeiras a simular um tempo em que as máquinas 

ainda funcionavam. A transformação da Central em museu resultou 

(naturalmente) num embelezamento dos espaços, que seriam certamente muito 

mais hostis e negros durante o funcionamento das máquinas. 

 

Num espaço similar mas já sem maquinismos é apresentada uma 

exposição explicativa da electricidade e materiais didácticos dedicados ao tema.  

A saída deste espaço é para a Casa das Máquinas – passando pela galeria 

das bombas – onde toma lugar um novo universo de máquinas, de dimensões 

mais pequenas que as caldeiras, e de novos pormenores pouco usuais. Este 

volume é ocupado por uma grande mezzanine onde o nosso acesso é possível 

através de umas escadas metálicas, as primeiras onde nos é autorizado subir.  

O espaço inferior continua a ser escuro e estrangulado, e temos de nos 

desviar dos muitos tubos, máquinas, engrenagens que ocupam livremente o 

espaço – eles são os protagonistas do espaço.  

Gradualmente retoma-se a lugares mais luminosos e de pé-direito mais 

alto. No piso superior termina a nossa visita, e confrontamo-nos pela primeira 

vez com uma vista directa e desafogada para o rio. Daqui voltamos à sala de 

partida – vazia e luminosa – e estamos de volta ao século XXI. Saímos para o 

                                                             
86 Informação dada na visita guiada ao Museu da Electricidade 
87Foi-nos dito durante a visita guiada também que era comum entre os trabalhadores referirem-se 

aquele espaço como sala do “inferno” 
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espaço de chegada exterior, que acaba por constituir o lugar de estadia 

privilegiado, tendo de um dos lados a beira-rio, e no outro, como pano de 

fundo, as fachadas ornamentadas e apelativas da Central.  

 

A salientar desta descrição, em primeiro lugar, as inúmeras passagens, 

portas, passadiços superiores, coberturas a que não temos acesso – uma 

multiplicidade de lugares não acessíveis –, que a envolvem numa aura de 

mistério e atiçam a nossa curiosidade. Em segundo, a sensação de “transgredir” 

espaços outrora limitados aos intervenientes da fábrica. E finalmente, já 

ressaltado anteriormente, a descontinuidade entre o interior e o exterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fig. 4.01_ Percepção: Sequência 

de fotografias do Museu da 

Electricidade 
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4.2 Sentido  

 

  

“Qual o sentido emana do gesto?”88 Após a leitura do espaço da Central, 

tentamos compreender, através de uma análise racional, que aspectos da forma 

nos induzem a esse movimento (a esse gesto). Para isso procuramos compará-la 

com ambientes semelhantes – onde encontramos uma experiência similar – de 

forma a identificar as características formais em comum.  

 

Partimos da ideia anterior de mistério perante lugares inacessíveis. Dois 

sentimentos contraditórios podem surgir, por um lado uma reacção negativa de 

desconfiança perante o incerto, potencialmente perigoso, por outro uma reacção 

positiva de fascínio perante o que é desconhecido, uma adrenalina que nos faz 

sentir vivos. 

Esta tensão, encontrada na Central, é similar noutros espaços, sendo 

bastante perceptível nos desenhos das Prisões de Piranesi89, onde se podem 

apontar características arquitectónicas semelhantes. Estes constituem mundos 

imaginários, que se desenvolvem em altura – e na sombra – com passagens, 

torres, roldanas, mecanismos bizarros, grades, escadas que levam a lugares que 

somos incapazes de ver e acerca dos quais podemos apenas especular. O papel 

contém apenas uma fracção de algo supostamente gigantesco – duplamente 

assustador e sedutor. Pontualmente, e em segundo plano, aparecem ocupantes 

daquele espaço – os prisioneiros – desvanecidos na complexidade do espaço 

que os envolve, mas que não os acolhe. Existe a mesma sensação – como na 

Central Tejo – de ambientes que, embora sejam interiores, se sentem como 

exterior. Estas prisões são uma espécie de ruínas que já perderam (ou talvez 

nunca tenham tido) o seu carácter de lugar habitável (de lugar seguro e 

acolhedor90). Alternando entre espaços demasiado amplos ou demasiado 

estrangulados, em ambos os casos estes constituem lugares que não são feitos 

para o homem, aos quais ele não pertence.  

Estas prisões utópicas influenciaram mais tarde a arquitectura moderna, 

sendo possível apontar alguns aspectos que aproximam a dinâmica da fábrica 

                                                             
88 Ver, Abreu, Pedro Marques, Um templo para a ciência: o Observatório Astronómico de Lisboa 

(História e Arquitectura) em Revistas de Arquitectura: Arquivo (s) da Modernidade, Centro de 

Investigação de Arquitectura, Urbanismo e Design, Lisboa, 2001 
89 A série de desenhos “Carceri d'invenzione” de Piranesi: constituída por 16 impressões, que 

tiveram início em 1745, e foram publicadas na íntegra em 1760. Serviram mais tarde de influência 

para os movimentos românticos e surrealistas.  
90 Refere-se a uma ideia exposta anteriormente de casa mencionada no capítulo 1- Sobre a Casa e a 

Memória – Considerações Iniciais 
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desta ideia de prisão. As ideias utópicas que ganham força por volta de 

oitocentos pressupunham que através da arquitectura é possível controlar a 

acção e a vontade do individuo.  

Neste ponto, o ambiente fabril, à semelhança da prisão, é um espaço 

controlado, controla o tempo e o movimento dos seus ocupantes, para garantir 

uma maior produtividade. Pela mesma razão anterior, todos os aspectos de 

conforto são eliminados. Os operários tendiam a ser vistos como um grupo, 

funcionando como uma unidade, tornando-se de tal forma uniformizados que 

perdiam a sua identidade e consequentemente, a sua liberdade, aproximando-se 

do prisioneiro. 

A fábrica, tal como a prisão, não era integrada na vida da cidade.91 As 

localizações fabris foram isoladas (à semelhança das prisões modernas)92, 

preferencialmente fora do centro, devido aos problemas de barulho e poluição, 

não interferindo com o seu ritmo e com o seu quotidiano, constituindo um 

organismo à parte:  

 

“A cidade ficou para trás, semidiluída no contra luz de um sol elevado 

de sangue. Ao lado, o marulhar cavo e profundo do Tejo, que parece 

querer concitar segredos ao burgo tentacular. E, em nossa frente, o muro 

alto, negro, imundo. Pressentem-se confusos rumores de trabalho. Para 

lá do portão de ferro – onde se lê um sinistro dístico: «perigo de morte», 

engalanado por hedionda caveira – gera-se electricidade que Lisboa 

consome. (…) O barulho, agora, é aterrador. Não se fala – grita-se. E os 

gritos ritombam, lancinantes tentando sobrepor-se ao vozeirão pesado e 

trágico das complicadas turbinas que fazem lembrar um gigantesco 

laboratório de um insólito alquimista.”93 

                                                             
91 “Contudo, um dos efeitos colaterais importantes de verdadeira emancipação dos operários foi a 

admissão, mais ou menos súbita, na esfera pública, de todo um novo segmento da população que, 

assim, pôde aparecer em público – e isto sem que fossem ao mesmo tempo admitidos na sociedade, 

sem que desemprenhassem qualquer papel de liderança nas importantes actividades económicas 

dessa sociedade e, portanto, sem que fossem absorvidos pela esfera social e, por assim dizer, 

subtraídos do público” em Hannah Arendt, “A condição humana”, Junho de 2001 (data original 1958) 
92 Ver, Arquitectura Penitenciária: a evolução do espaço inimigo, em: 

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/05.059/480 

“ (…) O espaço penitenciário apresenta-se contraditório quanto ao seu papel na sociedade, uma vez 

que se permite compreender como espaço público e privado: público no sentido de ser um espaço 

de controlo absoluto do Estado, onde o mesmo determina as actividades de cada indivíduo e vigia a 

sua privacidade, prestando contas à sociedade, que mantém seus olhos voltados para os muros, 

como se fosse um sistema panóptico às avessas.”  

“ (…) Ao mesmo tempo, o espaço penitenciário apresenta-se como um corpo, uma família, uma 

cooperativa, onde todos se unem para, coesos, rebelar-se contra os que estão fora. A fronteira entre 

o “real” e o “irreal” não impede, entretanto, que o irreal avance sobre o real influenciando-o de 

maneira muito intensa. Seu aspecto privado confunde-se com o seu aspecto público, numa 

permeabilidade conflituosa com o verdadeiro conceito da prisão.” 
93 Citação de Artigo sobre a Central Tejo, “com os deuses da luz”, retirado do livro: Faria, Fernando, 

Cruz, Luís, Barbosa, Pires, “Central Tejo, a fábrica que electrificou Lisboa”, 2007, Lisboa 

 

Fig. 4.02_ Exterior do Museu da 

electricidade 

 

 

 

 

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/05.059/480
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Assim o entusiasmo moderno, que enaltecia os benefícios trazidos pela 

fábrica (que trazia realmente mais valias à cidade), traduziu-se apenas nas 

grandes e imponentes fachadas exteriores, que constituíam carapaças que 

ocultavam um interior obscuro, iminentemente perigoso e incerto. 

 

Formalmente, as ideias anteriores, são transmitidas por diferentes 

aspectos da Central. Exteriormente a ideia de monumentalidade e de elemento 

forte e simbólico é conseguida através da sua verticalidade, potenciada pelos 

grandes vãos e colunas que marcam as fachadas, e pela sua materialidade, de 

tijolo vermelho, que lhe confere um aspecto característico. O facto de a Central 

permanecer isolada na margem ribeirinha também lhe permite manter esta 

posição de destaque. A figura da torre de vigia mais alta é um elemento 

marcante e em comum com a imagem de prisão. As chaminés constituem 

símbolos facilmente identificáveis. 

O interior constitui um ambiente desligado da fachada e do que ela 

transmite. Arquitectonicamente aproxima-se das Prisões de Piranesi, pela sua 

complexa estrutura e pela sua grande escala (ou muito estrangulada em alguns 

espaços), que encontra uma razão de ser nas máquinas94, e não no homem. A 

falta de lugares de estar, e a sucessão de espaços sempre preenchidos por 

maquinismos, sem confortos, e pouco iluminados em alguns casos, induz tal 

como na prisão, a uma falta de habitabilidade daqueles espaços.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
94 A grande volumetria do edifício permitia ao calor e ao vapor dispersarem para permitir as 

condições interiores necessárias para os operários trabalharem em Freiria, Maria Luísa Mendes Moller, 

Ferreira, Maria Odete da Silva Amador,., “A Central Tejo, Cadernos do Museu da electricidade”, 

Lisboa, 1999 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.03_ Série “O homem e a 

Máquina”, Manuel Filipe, 1943 
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Imagens comparativas do Museu da Electricidade e das Prisões de Piranesi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

      

Fig. 4.04 e 4.05_ Sala das caldeiras, Central Tejo, 2011 

 

 

    

Fig. 4.05 e 4.06 _ Série Carceri d‟Invenzione ou Prisões Imaginárias, Piranesi, 

1760  
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4.3 Tema: A Indústria e Prometeu  

 

 

“(…) Saber e fabricar são necessidades que podemos caracterizar só por 

si, sem as relacionarmos necessariamente com o desejo de poder. Existe 

no homem um verdadeiro desejo de intelectualidade. (…) Preferimos 

portanto catalogar sob o nome de complexo de Prometeu todas as 

tendências que nos levam a querer saber tanto como os nossos pais, 

mais do que eles, tanto como os nossos mestres, mais do que eles 

também. (…) 

 

(…) Ora, é manejando um objecto, aperfeiçoando o nosso conhecimento 

objectivo que podemos ter esperança de nos colocarmos claramente ao 

nível intelectual dos nossos pais e mestres”95 

 

 

A análise de um determinado monumento só é possível através da 

compreensão do tempo e da mentalidade em que ele surgiu e da qual ele é 

símbolo. A cultura contemporânea também o influencia e é por ele influenciada 

– tendo o monumento uma função educativa e elucidativa96 de determinado 

aspecto de um tempo passado. Funciona desta forma, como uma espécie de 

máquina do tempo97, permitindo-nos recuperar uma pequena fracção de um 

tempo e de um espaço passado, através do accionar da memória.  

 Esta fracção espáciotemporal constitui a génese do próprio edifício, ou 

seja, os valores humanos que estiveram na sua origem e que são transmitidos 

pelo edifício aos utilizadores actuais. A partir da experiência anterior, pretende-

                                                             
95 Bachelard, Gaston, A psicanálise do fogo, 1938 

Prometeu: Segundo a Mitologia Grega, o fogo foi dado aos Homens por Prometeu, que o roubou de 

Zeus. Prometeu era um Titã grego e o seu nome significa aquele que sabe, vê, antes. As versões do 

mito que lhe esta associado variam consoante o autor que o conta, sendo que umas vezes este é 

visto como um benfeitor e noutras como Malfeitor. Na criação do mundo é Prometeu que vai 

entregar o fogo aos humanos, um fogo terrestre, que representa simbolicamente a inteligência. É 

também Prometeu que ensina aos homem as artes da matemática, das letras, etc, dando-lhes poder 

para serem superiores aos outros seres vivos.  
96 Ver, Abreu, Pedro Marques, Um templo para a ciência: o Observatório Astronómico de Lisboa 

(História e Arquitectura) em Revistas de Arquitectura: Arquivo (s) da Modernidade, Centro de 

Investigação de Arquitectura, Urbanismo e Design, Lisboa, 2001 
97 Designação dada pelo autor Pedro Marques de Abreu, A mãe das musas, Acerca da arquitectura 

dos museus e da sua essência, FA-UTL, Centro de Investigação em arquitectura e Urbanismo e 

Design (CIAUD) 
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se assim identificar qual é esta fracção de passado, evidenciada pela experiência 

do edifício, que importa reter ou revelar.  

 O complexo de Prometeu traduz-se na procura constante de mais 

conhecimento, na ideia de progresso, a qual caracterizou fortemente a transição 

para o século XX, período em que a Central Tejo surgiu.  

De um modo genérico, o mundo moderno caracterizou-se por um 

crescente interesse e valorização da ciência, que permitiu, através do 

desenvolvimento dos seus instrumentos, a evolução da Indústria. Na ciência 

moderna, os conceitos de saber e fabricar, estão intimamente ligados: uma vez 

chegada à conclusão que o que se vê na natureza nem sempre se verifica ser 

verdadeiro, que os sentidos podem induzir em erro, a ciência passou a confiar 

apenas no que é medido pelos seus instrumentos e no que consegue produzir. A 

ciência, que antes tinha um carácter observacional, passou assim a reproduzir 

processos naturais com vista a compreendê-los, tornando-se capaz de os 

fabricar.98 Capacitou assim o homem de um novo poder: o de “criar” novos 

elementos artificiais, como foi o caso da electricidade.  

Uma vez descobertas as possibilidades práticas da ciência, estas foram 

associadas às tecnologias e máquinas que deram origem às indústrias, que 

vieram transformar o mundo.  

Foi então possível o fabrico de um novo universo material que oferecia 

melhorias a nível prático e de conforto. No entanto, este mundo construído pelo 

homem para ser passível de ser produzido necessita recorrer ao mundo que o 

rodeia, ou seja, o acto de fabricação implica uma acção artificial, não natural, 

que busca na natureza a matéria e a energia que necessita. O resultado é um 

método evasivo e violento, que implica a interrupção de processos naturais ou a 

destruição dos seus elementos, transformados ou utilizados para servir um 

propósito humano. Assim, o estabelecimento de um mundo artificial – humano – 

implica sempre a destruição de uma parte do mundo natural.99 

Neste ponto, poder-se-á identificar nesta vontade do homem se impor 

sobre a natureza, uma tendência semelhante ao mitológico Prometeu, que ao 

roubar o fogo – símbolo do conhecimento – desafiou a posição intelectualmente 

superior dos Deuses. 

A Central Tejo, porque possibilitou a produção de electricidade, permitiu 

controlar os ritmos (do dia e da noite) impostos pela natureza, reflectindo assim, 

de certa forma, esta intenção de um mundo controlado pelo homem. 

Simbolicamente, o seu sentido passa então por esta ideia do fogo de Prometeu, 

porque de uma forma similar, a electricidade (produzida na central) capacita o 

homem de um maior poder – (aproxima-o das acções divinas) – através do 

                                                             
98 Ver, Hannah Arendt, A condição humana, Junho de 2001 (data original 1958) 
99 Idem  
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conhecimento científico. Da mesma forma reflecte um carácter ambíguo, ou seja, 

comporta benefícios e consequências (no caso de Prometeu foi o castigo dos 

deuses). As consequências reflectem-se na violência do processo de fabricação 

necessário, através de um doloroso e exaustivo trabalho operário, em que os fins 

justificavam todos os meios necessários.  

 

 O que clarifica o sentido encontrado para a Central Tejo é esta 

dualidade: a vontade de constituir um mundo cada vez mais moderno e 

avançado – o entusiasmo progressista – e a realidade fabril necessária à sua 

formação – as condições desumanas.  

   

 As características formais encontradas através da experiência do 

edifício, e de uma comparação com espaços semelhantes, reflectem esta mesma 

dualidade:  

 Exteriormente, o carácter monumental da Central, transmitido pela 

sua escala (e imposta também pela escala das máquinas), e pelas referências 

clássicas e eclécticas que contêm, reflecte o espirito moderno mencionado. 

Remete para um entusiasmo no progresso – onde a tecnologias e as máquinas 

eram protagonistas. As obras ficcionais que surgiram nesta altura constituíram-se 

como um reflexo dessa mentalidade. Obras de cariz utópico onde se encontram 

diferentes projecções de futuros possíveis, que resultariam do avanço científico. 

Estas denotam uma “nostalgia do futuro”, que se apresentou, através da ciência e 

da indústria, possível. Autores como Júlio Verne100, pioneiro no género de ficção 

científica, anteciparam e deram forma a novas tecnologias expectáveis num 

futuro próximo. As linguagens encontradas nas descrições destes novos objectos, 

embora transpareçam já uma vontade de futuro, constituem-se a partir de 

referências anteriores – da realidade em que se inserem, e influenciam 

igualmente essa realidade. O mundo de Verne por exemplo, constituiu-se com 

base em elementos do real, onde surgiram novas tecnologias, tais como 

submarinos, televisões, foguetões, inexistentes na altura, e que se tornaram reais 

actualmente. 

 De forma análoga, o exterior da Central Tejo, ainda que de cariz já 

moderno serve-se de referências anteriores para ganhar forma. Este aspecto 

monumental da Central, que remete para uma estética anterior, pontuado por 

elementos claramente industriais e “novos” – as grandes chaminés ao alto – 

conferem-lhe um aspecto singular.   

  

 Interiormente reflecte-se uma realidade desligada da exterior. Surge 

o ambiente de trabalho fabril e a verdadeira natureza do processo industrial – de 

“força bruta”. As máquinas são os elementos que constituem ainda o imaginário 

anterior, pela sua escala e complexidade, no entanto, os interiores que as 

                                                             
100 Verne, Júlio, Vinte Mil Léguas Submarinas, Editor 11/17, Lisboa, 2011  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.11_ Vinte Mil Léguas 

Submarinas, Júlio Verne 

 

 

 

Fig. 4.12_ Viagem à Lua, Júlio 

Verne 
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envolvem têm um carácter inóspito, de trabalho industrial. A constituição de 

espaços segue assim uma lógica de fabricação que visa objectivos práticos – de 

maior lucro e maior produção. Resulta assim numa falta de acolhimento e de 

conforto dos seus utilizadores, pressuposta no ambiente fabril, para que a 

rentabilidade fosse maior.  

 A grande escala do edifício é preenchida interiormente por diversos 

elementos – máquinas, passadeiras metálicas, inúmeros instrumentos – que se 

constituem como os protagonistas, sendo que o homem – o operário – naquele 

espaço, aparece como figura secundária. Falta assim uma escala humana, que 

tenha sido pensada para o homem enquanto homem, e não enquanto parte 

integrante do processo produtivo. Os espaços sentem-se assim como opressores; 

à semelhança das prisões de Piranesi, parecem “engolir” os seus utilizadores na 

sua escala e complexidade. Pressente-se a natureza do processo de fabricação, o 

doloroso e violento trabalho que implicava a produção de electricidade.  

 

 Em suma, a importância da Central Tejo enquanto património é 

comprovada pela sua importância na transmissão do espírito (de carácter 

humano) de uma época, reflectido na sua arquitectura. O sentido é clarificado 

pelo complexo de Prometeu – do progresso e das suas consequências.  

 A Central resultou por isso em mais do que uma fábrica funcional, 

mas também numa arquitectura plena de valor e significado.   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fig. 4.12_ Rio Tejo, 194- 
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Capítulo 5 

 

 

“Gostamos de imaginar um museu arqueológico como um cofre denso que, 

como todos os cofres, esconde no seu interior, peça a peça, o tesouro que a 

história nos quis deixar. Não se trata de uma história qualquer, muito menos 

apenas da história científica dos peritos, já que essa história nem sempre deixa 

lugar á imaginação e quase sempre termina em si mesma. Gostamos de pensar 

numa história mais nossa, que nunca acaba, onde tão importante como a peça, 

grande ou pequena, encontrada debaixo do solo, é o olhar daquele que a 

contempla. Um olhar caprichoso que depende mais do que queremos ver do 

que daquilo que vemos realmente. Por isso o pequeno cofre, denso e hermético 

por fora, será inspirador e mágico por dentro. O seu espaço não pode limitar-se 

a ser um espaço ordenador, nem um jogo de arquitectura bela mas distante; será 

antes um lugar capaz de evocar sítios e gentes a partir do pequeno fragmento de 

cerâmica que, mais poderosa que a rocha, conseguiu sobreviver para nos falar 

da fragilidade do tempo.”      

 

Francisco Mangado, em Revista de arquitectura Ibérica – Museus, acerca do 

Museu Arqueológico em Vitoria (2000-2002) 
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5. A instituição do Museu 

 

 

Os capítulos anteriores tiveram como objectivo descodificar os traços 

identificativos da experiência que a arquitectura da Central Tejo evoca e que a 

justificam como um elemento a preservar, ou seja, como património.  

 Após extinta a sua função inicial a Central foi reabilitada e foi-lhe 

acrescentado um novo discurso museológico. Passou assim a constituir um 

Museu, em que o objecto exposto é a própria Central e o seu conteúdo, 

readquirindo uma função activa e integrada num tempo presente.    

 A alteração do programa fabril para o programa de museu, provocou 

alterações não só a nível funcional, mas também das características que são 

espectáveis daquele espaço.  

O próximo capítulo trata então de compreender quais são essas 

características, ou seja, de reflectir sobre qual a experiência que se espera de um 

museu – qual a sua essência e como evoluiu – tendo como ponto de partida os 

pressupostos de Kahn acerca das instituições. Reflecte-se no final no caso 

específico do Museu da Electricidade, enquanto museu de uma realidade 

específica, da Indústria da electricidade; enquanto museu de si mesmo 
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5.1 Metodologia de Kahn: “o que é que o edifício quer ser?”  

 

“A modo de definición, la arquitectura es algo vivo que surge de alguns 

aspectos inseparables de la mente y el corazón; tiene que ver com toda 

la complejidad de hacer arquitectura en su sentido psicológico más 

completo; funciona porque tiene una motivación; satisface los deseos  y 

las necesidades.”101 

 

O conceito base na obra de Kahn é a ordem. Esta sintetiza duas outras 

ideias, a de estética e de destinação da obra.102 Antes de uma forma concretizada 

existe uma “intenção”, assim, antes de existir a beleza, existe um conceito, ao 

qual ela já pode estar intrínseca, mas que não conhece ainda noções concretas, 

de técnicas, materiais ou medidas.  

Segundo Kahn, o homem distingue-se da natureza, e dos outros seres 

vivos, pela sua vontade de se expressar. A essência humana é a vontade de 

criação, que resulta na arte. É esta vontade que depois dá lugar à forma – “A arte 

é uma forma de criar a vida na ordem – espírito”.103  Cada desejo ou vontade 

humana constitui uma “validação abstracta”, para alguma coisa concreta ainda 

não criada, assim por detrás da ideia de avião, esteve a aspiração a voar, por 

detrás de uma escola, a aspiração de aprender.104 Para concretizar cada vontade, 

é necessário que o homem compreenda e reproduza os meios através dos quais 

a natureza opera, resultando numa forma.105  

A obra de arquitectura encontra a sua razão de ser no homem, no que é 

humano. Nasce então de uma ideia prévia de arquitectura, de uma resposta a 

uma determinada condição humana – que pode ser a vontade de trabalhar, de 

aprender, de ser, de estar – nasce de uma “validação abstracta” – “(…) O terceiro 

aspecto que se deve aprender é que a arquitectura não existe realmente. O que 

existe é a obra de arquitectura. A arquitectura existe, sim, na mente. Ao fazer 

arquitectura o homem faz uma oferenda ao estilo da arquitectura… um espirito 

não conhece estilos, não conhece técnicas, nem métodos, Um espírito que 

apenas espera pelo que o traga à presença. Aí entra a arquitectura, e ela é 

incorporação do imensurável”. 106 

                                                             
101 Louis Kahn, Sobre la responsabilidad del arquitecto em Kahn, Louis Isadore, Louis I. Kahn: 

escritos, conferencias y entrevistas, 2003 
102 Ver, Giurgola, Romaldo e Mehta, Jamini, Louis I. Kahn, 1994, p.15 
103 Louis Kahn, “A ordem é…”, Universidade de Pensilvânia, Filadélfia, Comemoração de 2 de Abril 

de 1974, em Giurgola, Romaldo e Mehta, Jamini, Louis I. Kahn, 1994, p.11 
104 Ver, Giurgola, Romaldo e Mehta, Jamini, Louis I. Kahn, 1994, p. 36 
105 Idem 
106 Kahn, Louis, Conversations with students, 2002 (original 1998), p.36 
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Segundo o autor, antes de um novo projecto ganhar forma, deve-se 

colocar a pergunta: “o que é que o edifício quer ser?”107. A resposta a esta 

pergunta pressupõe uma reflexão á priori sobre que tipo de vivências que ali 

vão ter lugar e sobre as expectativas da sociedade para aquele edifício.  

Cada edifício, ou cada espaço, constitui um “mundo dentro de um 

mundo” e corresponde a uma “vontade de ser”. Cada coisa no mundo pertence a 

uma ordem, e tem uma vontade de ser – “um micróbio quer ser micróbio, a rosa 

quer ser rosa, o homem quer ser homem”108 – Desta forma, uma escola quer ser 

uma escola, um museu quer ser um museu – “os edifícios devem ser fiéis ao seu 

carácter”.109 Isto implica que para projectar um museu, é necessário procurar as 

características que fazem do museu um lugar diferente de qualquer outro – 

“Procurar a essência”110. Esse carácter único corresponde a uma resposta 

específica a uma “instituição humana”. 

 O termo “instituição” foi usado por Kahn para designar os princípios ou 

leis fundamentais pelas quais se rege o homem. 111 O lugar é receptor de uma 

determinada instituição humana, que deve ser averiguada á priori, para que este 

seja o mais ajustado possível à vida que lá vai existir e que responda de forma 

correcta às necessidades/desejos de quem o vai ocupar - “eu não conheço 

melhor serviço que um arquitecto possa prestar como profissional, do que 

compreender que todo o edifício deve servir a instituição do homem, seja ela a 

instituição do estado, a da casa, ou de aprendizagem, de saúde ou de lazer”.112. 

Cada espaço deve assim “inspirar a actividade daquela instituição humana”, ou 

seja, não só deve criar condições para que o homem possa trabalhar, aprender, 

reunir-se, ou qualquer outra acção, como também deve ser encorajador, 

estimulante.113 

 Esta noção de instituição distingue-se então da de programa funcional, 

que só deverá aparecer depois – como consequência – e que deverá sempre 

partir de um repensar do que é um determinado lugar – “reprogramar” – e não 

de uma cópia de outros pré-existentes. Aos seus alunos Kahn dizia que o 

programa devia-se fazer acompanhar de esquissos que falassem da natureza de 

cada espaço, ou seja, da intenção que esta por detrás da sua forma – “Para mí la 

arquitectura es la creácion de espacios, la creácion meditada de espacios; y la 

preocupación es tan sólo qué clase de espacions representan un recinto el 

carácter de recinto que tienen las actividades del hombre”.114 

  
                                                             
107 Ver, Kahn, Louis, Conversations with students, 2002 (original 1998)  
108 Idem, p.28 
109 Idem, p.31 
110 Idem  
111 Ver, Giurgola, Romaldo e Mehta, Jamini, Louis I. Kahn, 1994, p.93 
112 Idem, p.21 
113 Kahn, Louis, Conversations with students, 2002 (original 1998),  
114 Louis Kahn, Sobre la forma y el diseño, em Kahn, Louis Isadore, Louis I. Kahn: escritos, 

conferencias y entrevistas, 2003 
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5.2 Essência do Museu 

 

 

Procurar a essência significa procurar qual a experiência essencial, ou 

seja, a experiência que não se realiza numa outra instituição – especifica – do 

espaço do museu.   

O museu ao longo do tempo evoluiu, transformou-se, perdeu funções 

ganhou outras. Num primeiro ponto, identifica-se assim, de forma muito concisa, 

a evolução do conceito de museu, onde é possível identificar alguns aspectos em 

comum entre os vários tempos. Há ideias base que permaneceram sempre iguais, 

e que são intrínsecas a essa instituição, e que constituem assim a sua própria 

essência. Numa segunda parte, pretendemos introduzir esse aspecto através da 

reflexão acerca do objecto e da arquitectura do museu.  

 

 

Evolução genérica do conceito de Museu 

 

“Talvez apenas pelo gosto de salvar alguma coisa, assim como num 

campo de ruínas levantamos um fragmento de madeira ou pedra, a 

forma dele nos atraiu, não temos coração de atirá-lo fora, e acabamos 

por metê-lo no bolso, por nada, ou por uma vaga consciência de 

responsabilidade, sem causa nem objecto.”115 

 

A história dos museus tem início quando o homem começou a 

coleccionar e a guardar objectos sem utilidade (fora de uma lógica económica), 

com o intuito de serem expostos.116 Embora o museu não apareça imediatamente 

com as colecções, estas constituem a sua origem.117   

O termo museu provém da palavra grega Museión. Segundo a autora 

Francisca Hernández, o termo começou por designar a instituição fundada por 

Ptolomeu em Alexandria, por volta do século III a.C., a qual era composta por 

                                                             
115 Saramago, José, O Ano da Morte de Ricardo Reis, 2007 citado por, Lavareda, Fábio Filipe 

Meirinhas, “Projectar com o lugar da Indústria, As Indústrias metálicas Previdente, S.A.R.L. no 

contexto da arquitectura da Indústria do século XX – novos usos para edifícios desactivados” 
116 Ver, definição de colecção, Hernández, Francisca Hernández, “Manual de Museología”, 2001, p. 

13: A autora começa a sua exposição acerca do museu pela história do coleccionismo alegando que 

que é a colecção ou colecções do museu, o que “interfere com a sua singularidade e, no fim, a sua 

razão ontológica”.   
117 “Esta apetência do homem para o coleccionismo – importa sublinhá-lo – é, aliás, muito antiga; tão 

antiga que poderá seguramente ser considerada como um traço distintivo da espécie humana.” 

Abreu, Pedro Marques de, A mãe das musas, Acerca da arquitectura dos museus e da sua essência, 

Centro de Investigação de Arquitectura, Urbanismo e Design (CIAUD), p.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSEU ( m) 

 

Estabelecimento público onde 

estão reunidas e expostas 

colecções de objectos de arte, 

ciência, etc.  

Grande colecção de arte ou de 

qualquer ciência 

(fig.) Colecção de várias coisas 

(Ant.) Templo das Musas 

 

(Do grego Mouseion, «museu», 

pelo latim museu-, «museu; 

biblioteca») 

 

Dicionário de Português da 

Porto Editora, 

www.portoeditora.pt 
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vários programas diferentes: um jardim zoológico, uma sala de astronomia, um 

jardim botânico, uma sala de anatomia, vários gabinetes dedicados ao estudo e 

uma biblioteca, que se tornou mais tarde célebre – a Biblioteca de Alexandria.118  

Na Grécia antiga, Museion significava “templo das musas”. Estes templos 

para além de constituírem lugares onde se faziam oferendas às musas, de 

objectos preciosos ou exóticos (que era expostos aos visitantes), eram ainda 

onde havia discussões entre intelectuais e artistas ou lições, sobre os temas a que 

cada musa aludia: poesia, a música, a oratória, a história, a tragédia, a comédia, a 

dança e a astronomia – eram espaço de socialização e aprendizagem.119  

 Na sua origem a palavra museu dizia então respeito, por um lado, a um 

“templo guardião” (em que a arte é algo intemporal), e por outro a uma escola, a 

um lugar de aquisição de conhecimento, juntando várias disciplinas num mesmo 

espaço. 120 

  

Mais tarde, o termo de museu perdeu-se, mas o acto de coleccionar 

permaneceu, evoluindo. Até ao século XVI, a igreja foi detentora da maioria das 

colecções privadas, mas no Renascimento, com o renovado interesse pela cultura 

clássica, várias famílias burguesas, como foi o caso dos Médici, e os próprios reis 

passaram a ter nos seus palácios, galerias reservadas a expor as suas colecções 

de objectos de arte e antiguidades.121 

Em paralelo às colecções de arte, surgiram no Renascimento os 

gabinetes de curiosidades ou câmaras de maravilhas, geralmente geridos por 

interesses científicos, onde se acumulavam objectos raros e preciosos, muitas 

vezes insólitos. Muitos eram provenientes de outros mundos, agora acessíveis 

devido às navegações que tiveram lugar nessa altura (século XVI e XVII).122  

Como exemplo pode-se referir o palácio Fontainebleau, de Francisco I em 

França, onde as colecções, compostas tanto por objectos de arte, antiguidades 

como por elementos do mundo natural, objectos exóticos e raros, eram reunidos 

numas pequenas salas – ”les chambre des Merveilles”.123 

 Nesta altura, o coleccionismo começou a dividir-se em duas vertentes, a 

arte e a ciência.  

 

 A instituição do museu, tal como a conhecemos hoje, surgiu após a 

Revolução Francesa, com as colecções privadas tornadas património público. Um 

dos primeiros projectos para um museu público, que agora recuperava a sua 

designação clássica, foi o de Durant, no qual o museu é aproximado da ideia de 

                                                             
118 Ver, Hernández, Francisca Hernández, “Manual de Museología”, 2001 
119 Idem 
120 Ver, Abreu, Pedro Marques de, A mãe das musas, Acerca da arquitectura dos museus e da sua 

essência, Centro de Investigação de Arquitectura, Urbanismo e Design (CIAUD) 
121 Ver, Hernández, Francisca Hernández, “Manual de Museología”, 2001 
122 Idem 
123 Idem 
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biblioteca – era por um lado lugar onde se guardava um “tesouro público”, e por 

outro, lugar dedicado ao estudo. 124 

Em França, aparece o Museu nacional do Louvre (1793), que ocupa um 

edifício já existente de carácter monumental e se desenvolve segundo a lógica de 

galerias onde os objectos de arte eram expostos – é uma espécie de lugar 

sagrado para “admirar”. 125 Em contraponto aos grandes palácios dedicados 

exclusivamente as obras de arte e antiguidades, aparece o museu Adhmolean da 

Universidade de Oxford (1759), que se aproximava dos antigos gabinetes de 

curiosidades, consagrado essencialmente ao estudo e à investigação.126 

O museu nasce então fruto de coleccionadores curiosos e gradualmente 

se vai tornando mais sério e sistematizado, integrando, a partir do modernismo, 

uma vertente de investigação importante.  

A era moderna, que aparece com a tipologia de museu já estabilizada, 

vai criticar os seus pressupostos anteriores. Tal como aconteceu primeiro com as 

outras artes, o espectador passa a ser o elemento privilegiado, e o museu deixa 

de ser um espaço introspectivo para voltar ao seu carácter de lugar de socializar 

e de encontro, através de novas funções – cafés, lojas, bibliotecas, jardins – que 

lhe são adicionadas.  

Hoje em dia verifica-se uma revisão de todos os estilos anteriores, o que 

resulta numa maior liberdade de projecto. No entanto, voltamos ao museu que 

se aproxima da ideia de biblioteca, não só dedicado à exposição, mas também 

ao conhecimento e ao estudo, e a um outro aspecto lúdico e recreativo, 

compilando nesse espaço diversas funções culturais.127 

 

 De ressaltar, uma vez que é o âmbito deste trabalho, uma nova 

tendência, que apareceu no século XX, que se caracterizou por uma renovada 

preocupação com a identidade da cidade e com os seus aspectos simbólicos.128 

Na prática, esta nova linha de pensamento reflectiu-se através da 

instalação de museus em edifícios pré-existentes que tinham perdido a sua 

função, tornando-os activos novamente na sociedade. Daqui resultaram 

diferentes soluções, por um lado museus que se dedicaram à arte, como foi o 

caso do Museu d‟Orsay instalado numa antiga Gare de comboios, e por outro, os 

museus que se dedicaram a temas alusivos à sua função anterior, como é o caso 

do Museu da Electricidade em estudo, instalado na antiga Central Tejo – 

constitui-se assim como museu de si mesmo.  

 

 

 

                                                             
124 Ver, Hernández, Francisca Hernández, “Manual de Museología”, 2001 
125 Idem 
126 Idem 
127 Idem 
128 Idem  
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Objecto 

 

A partir da investigação anterior, poder-se-á afirmar, de forma geral, que 

o museu apareceu com o intuito de guardar e expor objectos, tanto de cariz 

artístico como científico, que transmitem um determinado valor associado a uma 

cultura. Importa então compreender de que objectos se tratam.  

 

O objecto do museu pressupõe um objecto sem uso, fora de qualquer 

utilidade económica. Estes cumprem assim uma outra função mais abstracta, de 

uma ordem não útil mas existencial – preservam aspectos importantes e 

necessários ao bem-estar da sociedade.129 

As obras de arte são, por excelência, os objectos pensados para esse 

intuito. No entanto, existem outros que em algum tempo tiveram uma utilidade 

prática, mas que uma vez terminada essa função, se decidiu preservar. No estudo 

presente interessa focar estes últimos objectos, onde se constatou um outro 

valor, que lhes adiciona qualquer coisa à sua função útil, e que os torna 

especiais. A razão por que se distinguem, no meio de outros instrumentos que 

executam uma mesma função, não é exacta, mas deverá ter que ver com um 

aspecto já não ligado ao seu carácter prático (porque então poderia ser qualquer 

outro objecto que desempenhe uma mesma função) mas com as experiências 

humanas pelas quais passou, ou que lhe deram origem, e das quais o objecto se 

torna agora evocador. Através dele é possível compreender, de uma forma não 

só informativa, mas experienciada, um determinado aspecto de uma realidade 

passada, que se constitui ainda operativo no presente. 130 

Importa assim resguardar esses objectos do desgaste do uso, para que 

permaneçam e possam ser transmitidos. Uma vez colocados no museu ganham 

um carácter de objecto único e irrepetível – de “insubstituibilidade”131. 

Consequentemente a função que antes desempenhavam passa a ter um papel 

secundário, já não constitui a sua razão de ser, esta agora reside num outro valor 

cultural e simbólico.  

Por essa mesma lógica, o museu que os contém, não deve basear a 

explicação dos objectos no seu uso anterior, mas sim nas ideias que agora 

evocam. O museu constitui um pano de fundo, que deve potenciar da melhor 

forma possível os objectos que contêm, e o que transmitem; deve dar-lhes “voz” 

– “É preciso que os museus “acordem” para nós esses objectos, que nós nos 

possamos aperceber do cunho de eternidade que deles brota e que constitui a 

sua razão de ser e dos museus.” 132 

 

                                                             
129 Ver, Abreu, Pedro Marques de, A mãe das musas, Acerca da arquitectura dos museus e da sua 

essência, Centro de Investigação de Arquitectura, Urbanismo e Design (CIAUD) 
130 Idem 
131 Idem 
132 Idem 
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 Das reflexões anteriores, compreende-se uma ligação dos objectos, e do 

próprio museu a uma memória colectiva e social, que Pedro Abreu identifica 

como Tradição – “A Tradição é um longo e incansável processo crítico, pelo qual 

os objectos e comportamentos de uma determinada cultura são filtrados em 

função de uma utilidade presente: só sobrevive o que mantém operatividade 

contemporânea”.133 Assim, ainda que muitas vezes os objectos no museu façam 

referência a acções e realidades passadas, a relação que o sujeito estabelece com 

eles deve resultar numa apreensão da utilidade contemporânea desses objectos – 

que é identificativa do próprio sujeito que pertence a essa sociedade. Esta 

relação não acontece se o museu encarar os objectos apenas como meios de 

informar sobre um determinado passado, sem os aproximar da realidade actual 

que eles vinculam – resulta assim em explicações distantes e que não 

acrescentam nada ao que poderia ter sido apreendido de uma outra fonte 

documental – um livro, um filme, etc.134  

 O papel do museu, ou da arquitectura do museu, passa então por 

clarificar o aspecto que é actual no objecto, ou seja, a memória cultural e social 

que evocam. 

 

Arquitectura 

 

Segundo menciona Ruskin, a experiência de beleza desaparece se não 

existir um ambiente que é protector e acolhedor, que nos distancie da natureza 

caótica.135 Para que nos possamos relacionar com os objectos do museu é então 

necessária uma dimensão de Arquitectura, de lugar que confere “casa“; que 

permite ao homem estar em segurança, e ser ele próprio (sem estar numa 

posição defensiva perante o mundo) – “Ainda que os objectos de arte (pintura, 

escultura, literatura,…) possam existir por si no meio da natureza e não obstante 

o seu elevado potencial de irradiação de humanidade, não nos será possível 

aceder ao seu conteúdo, relacionar-nos com eles em toda a sua integralidade, se 

a sua arquitectura não construir o ambiente em que nos seja permitido fazer essa 

experiência”.136 A relação com os objectos do museu pressupõe uma experiência 

identificativa e íntima – “de deixarmo-nos ir” para um mundo mais psicológico, 

que pressupõe estar em segurança e estar bem. Quando esta não existe, e não é 

possível libertar-nos de um estado de alerta, então o valor existencial dos 

objectos não é passível de ser apreendido, porque outras prioridades se 

sobrepõem à sua apreensão. É então sempre necessário um ambiente que seja 

humanizado, de forma, a que a relação sujeito/obra se possa fazer de forma 

                                                             
133 Abreu, Pedro Marques de, A mãe das musas, Acerca da arquitectura dos museus e da sua essência, 

Centro de Investigação de Arquitectura, Urbanismo e Design (CIAUD) 
134 Idem 
135 Idem 
136 Idem 
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plena. Esta relação é feita pela transmissão de Memória – que se torna assim na 

razão de ser do museu – a sua Essência.137   

O museu, enquanto arquitectura, constitui-se também como símbolo de 

uma determinada cultura e valores humanos, como veículo da Memória. Ou seja, 

não só os objectos do museu devem ser “monumentos”, uma vez que tem esta 

capacidade de “rememorar”, mas também o museu, deve ser o lugar que funda a 

sua existência na relação com a Memória.138 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
137 Abreu, Pedro Marques de, A mãe das musas, Acerca da arquitectura dos museus e da sua essência, 

Centro de Investigação de Arquitectura, Urbanismo e Design (CIAUD) 
138 Idem 
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5.3 Museu da Electricidade 

 

As reflexões anteriores (com base nos textos de Pedro Abreu) 

permitiram estabelecer uma importante relação entre o Museu e a Memória. Após 

uma investigação como sugeria Kahn, acerca do que esta na base do museu 

concluiu-se que o seu objectivo principal deveria residir na transmissão de uma 

memória social e colectiva. Assim, o Museu da Electricidade deve de uma mesma 

forma, centrar o seu objectivo na transmissão da identidade que lhe está 

associada. Esta foi explorada no capítulo anterior, acerca do tema associado à 

Central Tejo.  

 

Verificou-se que o carácter da Central Tejo caracterizava-se por uma 

dualidade, espelhada pelo Complexo de Prometeu, entre a vontade de progresso 

inerente ao homem, e as suas consequências. Através da arquitectura da Central 

é então patente este tema.  

Para clarificar a experiência feita, associou-se a Central aos utópicos 

desenhos das prisões Piranesianas, – “duplamente assustadoras e sedutoras – 

estes constituem universos complexos, de grande escala e enigmáticos, perante 

os quais o homem se sente simultaneamente atraído e desconfortável. Este 

mesmo factor é encontrado na Central Tejo, reflectindo um entusiasmo pelo 

futuro, que exteriormente se constitui numa arquitectura monumental singular – 

atractiva – mas que interiormente revela uma realidade fabril, mecanizada e 

pouco humana.  

 

Segundo o que foi dito anteriormente, importa que a Central Tejo não 

perca este carácter – de espaço de trabalho – inerente ao espaço industrial que é 

revelador da sua própria identidade. Mas enquanto museu, interiormente, falta-

lhe uma dimensão habitável, que permita integrar uma ambiência de casa, 

necessária para a experiência plena da sua arquitectura.  

Como foi verificado um Museu deve constituir-se como um espaço 

humanizado, que deve potenciar da melhor forma possível a relação sujeito/ 

obra. Implica ainda novas funções, que respondem as necessidades/ expectativas 

dos utilizadores presentes, tais como espaços de recepção, de cafetaria, etc. Estas 

alterações não devem no entanto, interferir com a percepção do seu carácter – 

da sua identidade.  

No Museu da Electricidade, porque foi um espaço pensado para 

responder a questões de funcionalidade – para responder ao processo de fabrico 

industrial – falta uma dimensão de acolhimento, que resulta em espaços que se 

prestam pouco a actividades de grande permanência. Importa assim, encontrar 

uma forma de introduzir este carácter, que integra também o museu numa lógica 
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do presente, sem no entanto, perder a escala e a complexidade da Central e dos 

seus elementos.  

 

Um outro aspecto verificado, já não relacionado com a arquitectura, mas 

com o discurso museológico da Central Tejo, é que este é direccionado para 

uma lógica didáctica e educativa – através de explicações acerca da electricidade, 

do seu processo produtivo, das condições de trabalho, etc. No entanto, esta 

lógica, uma vez satisfeita a curiosidade, não constitui razão que leve os 

utilizadores a regressarem à Central  

Como foi referido anteriormente, o valor do museu e dos seus objectos 

não reside numa função anterior, mas antes, nas experiências humanas, que 

estiveram na sua génese e na sua existência, e que são transmitidas pelos 

elementos da arquitectura e pelos objectos. A sua acção museológica poderia 

então focar-se mais no que constitui-a a essência do próprio museu – na 

transmissão da memória cultural e social que lhe está associada.  

 

Pretende-mos assim, através da intervenção propor algumas alterações 

que venham colmatar estes aspectos, por um lado colmatar a falta de 

habitabilidade do espaço fabril, de forma a permitir uma melhor apreensão da 

sua experiência, por outro aproximar essa experiência do utilizador actual, 

facilitando e clarificando a sua compreensão.  
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Capítulo 6 

 

 

“E, de facto, o que hoje se pede ao arquitecto não é que se produza objectos 

novos, novas formas, pontos novos na paisagem, descontinuidades morfológicas 

– “vanguardismos”. Não. Muitas vezes – ou quase sempre – o que se pede (e o 

que o arquitecto faz) é uma interpretação mais ou menos pessoal de um 

contexto físico no qual é necessário introduzir uma peça socialmente funcional.” 

 

Paulo Pereira, A monumentalização do insólito em Património Edificado, Pedras 

angulares, 2005 
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6. Proposta de Projecto 

 

“O que é que o edifício quer ser?” 

 

Segundo Kahn esta deve ser a pergunta que inicia qualquer acção de 

projecto.139 Projectar pressupõe a criação de um objecto arquitectónico – de uma 

forma – que constituí o pano de fundo onde as acções do homem acontecem. 

Toda a forma criada deve ter um carácter, ou seja uma intenção prévia quanto à 

ambiência pretendida adequada à actividade que lá vai ocorrer. É esta intenção 

inicial que responde à pergunta lançada anteriormente. 

No caso de uma intervenção onde já existe uma pré-existência, deve-se 

assim tentar compreender o que é que esse edifício é, e em que aspecto essa 

identidade é importante actualmente para uma memória social e cultural 

colectiva – sendo que o objectivo primeiro do projecto será clarificar e potenciar 

esse significado.140  

O processo anterior corresponde então a esta fase inicial de leitura, que 

pretende constituir a base para uma proposta de intervenção. Pretendeu-se 

identificar assim as características formais que são operativos na transmissão da 

memória daquela arquitectura, e quais podem ser transformadas em função de 

uma lógica actual. Ao intervir o arquitecto adiciona ainda novos significados, cria 

novas relações, que aproximam a pré-existência da realidade presente. Estas 

devem também reforçar o seu papel na sociedade actual e acrescentar-lhe novos 

factores de atractividade.  

O projecto proposto inicia-se com a Central Tejo, que se verificou ser uma 

referência em Lisboa, relevante para a sociedade. Desta forma, e porque constitui 

um ponto consolidado, é um lugar de oportunidade para gerar novos usos 

culturais, que simultaneamente vão dinamizar o espaço da Central e contribuir 

para integra-la numa lógica contemporânea.  

 

A Intervenção divide-se em dois momentos: Numa primeira fase propõe-se 

actuar no interior da pré-existência, procurando responder à análise prévia, 

potenciando a experiência da Central e colmatando outros aspectos em falta. 

Numa segunda fase, consequente da primeira, propõe-se um novo volume, de 

apoio ao Museu e que acrescenta novas possibilidades de vivências e públicos.  

 

Seguindo uma mesma lógica anterior este capítulo descreve a intervenção de 

dentro para fora, ou seja, a partir do edifício pré-existente até o seu espaço 

envolvente.  

                                                             
139 Ver, Louis Kahn, Conversations with students, 2002 (original 1998)  
140 Ver, Abreu, Pedro Marques, Palácios da Memória II: A revelação da Arquitectura, Lisboa, 2007 



Intervir com uma pré-existência 

A MEMÓRIA PRESERVADA NA CENTRAL TEJO (Leitura e Projecto)  

72 
  

  

 

Fig. 6.01_ Delimitação da área de intervenção  
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6.1 Intervenção no Edifício da Central Tejo 

 

Intenção  

 

Numa análise histórica inicial determinamos que a Central Tejo teve origem 

numa primeira Central primitiva em 1909, já inexistente, que sofreu sucessivos 

aumentos, transformações, construções e demolições, até chegar ao que é 

aspecto actual. A Central, durante a sua vida útil, teve então este carácter 

inconstante. Posteriormente, e uma vez extinta a sua função de fábrica, foi 

transformada em Museu, o qual já não faz parte dessa soma de transformações, 

mas constitui antes, uma consolidação dos vários tempos presentes na Central, 

conferindo-lhe uma imagem estável e uma lógica narrativa, passível de ser 

explicada ao público actual e que permite a compreensão da História e contexto 

que a envolve.  

Também a presente intervenção pretende ter esse carácter, não interferindo 

com os elementos existentes, mas antes preservando-os como são, entendendo-

os como peças fundamentais na criação daquele ambiente. O objectivo da 

intervenção é então proporcionar ao monumento e aos seus objectos um 

contexto e um fio condutor, que deve potenciar a visita e a apreensão da 

identidade do mesmo. 

Simultaneamente é importante que o monumento se integre numa lógica 

contemporânea para que a informação que transmite seja perceptível aos seus 

utilizadores actuais, e que enquanto museu possua as áreas de acolhimento 

necessárias. A utilização do edifício também ajuda a que este se mantenha mais 

presente, que seja um espaço ao qual se regressa repetidamente. Actualmente, 

no Museu da Electricidade foram criados dispositivos de apoio – restaurante, 

recepção, cacifos e casas de banho – e alguns espaços receberam novas funções 

– exposições temporárias, oficinas e espaços didácticos infantis – para permitir 

uma maior dinamização. 

A intervenção proposta pretende assim por um lado repensar as funções que 

já existem e por outro criar novos receptores de actividades de apoio ao museu 

e aos seus utilizadores, com uma linguagem que se destaque do universo da 

Central, de modo a não suscitar confusão entre tempos de acção.141 

  

                                                             
141 Ver, Abreu, Pedro Marques, Palácios da Memória II: A revelação da Arquitectura, Lisboa, 2007 
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Descrição da Proposta 

 

Ao longo do trabalho têm sido identificados alguns aspectos importantes a 

manter e potenciar, que contribuem para uma melhor apreensão do carácter da 

Central, assim como outros pontos mais frágeis do museu.  

Como mencionado recorrentemente constata-se a falta de habitabilidade de 

alguns dos espaço da Central, com uma escala pouco adequada ao homem e/ou 

sombrios, e por isso, pouco atractivos, com pouca aptidão para actividades de 

maior permanência. Estes foram pensados segundo uma lógica apenas funcional, 

de permitir ao homem realizar uma determinada tarefa de forma mais produtiva 

possível, e por isso não integram uma dimensão de acolhimento.  

A intervenção na pré-existência propõe a criação de habitáculos – pequenos 

lugares onde habito – lugares pensados em pequena escala, que pretendem 

responder à dimensão de “casa”. Estes habitáculos constituem espaços de estar, 

de parar, de contemplar. Pontualmente, e de acordo com a natureza de cada 

espaço, adquirem configurações diferentes. A sua volumetria é, no entanto, 

sempre horizontal, em oposição á verticalidade de alguns dos espaços da Central 

e de forma a dar uma dimensão próxima da do homem. A sua materialidade 

marca a diferença entre o que é novo e o que já existia. A estrutura é metálica, 

remetendo para o imaginário da fábrica, mas o revestimento interior é feito de 

madeira de forma a potenciar um ambiente mais acolhedor e menos “inóspito” 

relativamente aos espaços da Central.  

Através destes novos núcleos, é redefinido o percurso expositivo (Fig. 6.07), 

que continua a seguir em parte o actual (Fig. 6.06) e permanece autónomo do 

conteúdo do museu, sem interferir com os seus elementos.142  

 

Uma vez que a intervenção pressupõe a criação de um novo edifício anexo 

este passa a conter os serviços associados ao museu, tais como cafetaria, livraria, 

administração, entre outros, permitindo clarificar o espaço como lugar expositivo 

e em exposição simultaneamente. Assim, tenciona-se criar lugares de estar e 

permanecer, valorizando a Central como lugar onde se pode usufruir dela 

própria, ou seja, da experiência que lhe está associada. Para tal remove-se os 

serviços – restaurante – do interior da pré-existência, instalando-os no novo 

volume anexo.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
142 Figuras 6.03 e 6.04 demostram as alterações sugeridas.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.02_ Esquisso conceptual: 

habitáculo, 1. Caixa dentro da 

caixa 2. A caixa 

 

 

 

 HABITÁCULO (m) 

 

Pequena Habitação; 

Cubículo;  

Lugar do piloto, no avião de 

combate ou no carro de corrida; 

Espaço do automóvel destinado 

ao condutor e aos passageiros;  

 

(latim habitacŭlu--i, habitação, 

morada, corpo)   

 

Dicionário de Português Porto 

editora 
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Sala das Caldeiras de Baixa Pressão: Este espaço pela sua escala tem o efeito, 

mencionado anteriormente, de nos maravilhar. Porque constitui um invólucro 

oco, de onde todas as máquinas foram retiradas, este é o lugar onde melhor nos 

apercebemos da escala do edifício e da sua altura. No entanto, e com base na 

análise, que identificou a falta de escala humana em alguns dos espaços, é 

percepcionada como se de um espaço exterior se tratasse.  

A intervenção passa por criar um elemento metálico, que permite subir 

através de sucessivas escadas e passadeiras, explorando verticalmente o espaço, 

indo ao encontro de algumas particularidades do mesmo. Num primeiro 

momento possibilita espreitar à janela, num segundo à Galeria das bombas 

anexa que tem uma pequena janela para esta sala, num terceiro ainda espreitar a 

um terraço exterior.  

Um outro dispositivo, colocado junto à janela, permite aceder apenas a um 

primeiro patamar, dando lugar para parar e contemplar a sala. (Fig. 6.04) 

 

Sala das máquinas (Mezzanine): Neste ponto existe actualmente um palco e 

algumas cadeiras dispostas, para apoio à realização de espectáculos ou 

conferências esporádicas. A intervenção, utiliza a ideia existente, e cria um 

dispositivo mais fixo, e mais resguardado – intimo – que acolhe e dá lugar a 

quem vê o espectáculo. (Fig. 6.05) 

 

Sala de Comandos: É através desta sala que se passa a aceder directamente 

ao novo edifício, podendo esse acesso ser ou não transitável directamente, 

consoante as necessidades. A intenção é que os dois edifícios estejam 

interligados.  

 

Edifício dos quadros: Actualmente o acesso público a este edifício é limitado, 

contendo apenas salas pedagógicas dedicadas a crianças. Os outros espaços do 

edifício são depósitos, escritórios e oficinas num piso inferior. Propõe-se a 

ocupação de dois pisos deste edifício com o Centro de documentação da EDP 

relativo ao Museu. Acede-se pela Sala de comandos, e uma das salas de leitura 

seria de uso público, potenciando maior acesso à informação uma vez que o 

arquivo seria deslocado do anexo (onde se encontra actualmente) para o interior 

do museu.  

 

Sala dos condensadores/ Piso inferior do Edifício das Caldeiras de BP: No 

piso inferior propõem-se a colocação de vários volumes – habitáculos – que têm 

uma lógica de percurso associada, e que não tem uma função definida, 

permitindo a flexibilidade de usos, podendo ser lugares expositivos, lugar de 

projecção de vídeos, fotografias ou lugares apenas de estar. Pretendem conter 

algumas das exposições que se encontram dispersas pelo museu e que se 

“perdem” na grande dimensão dos espaços e objectos da Central.  

 

 

Fig. 6.03_ Esquema funcional 

do Museu da Electricidade 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.04_ Esquisso de nova 

estrutura que me permite subir 

 

 

 

  

 

Fig. 6.05_ Esquisso de módulos, 

1. Acesso vertical 2. Estrutura de 

apoio ao auditório  
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Fig. 6.06_ Esquema de circulação Actual 

LEGENDA 

1. Recepção; 2. Restaurante/exposição; 3. Exposições temporárias; 4. Sala das Caldeiras AP; 5. Sala dos 

Cinzeiros; 6. Exposição alusiva à electricidade; 7. Casa das Bombas; 8.Sala dos Condensadores; 9.Mezzanine; 10. 

Sala de Comandos/ laboratório infantil 11. Auditório/ acesso à Sala das Caldeiras de Baixa Pressão; 12. Espaço 

Infantil; 13. Saída/ Restaurante 
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Fig. 6.07_ Esquema de circulações Proposto 

LEGENDA 

1. Recepção; 2. Exposições temporárias; 3. Sala das Caldeiras AP; 4 Sala dos cinzeiros.; 5. Exposição alusiva à 

Electricidade; 6.Espaço Infantil; 7. Casa das Bombas; 8.Mezzanine; 9. Laboratório Infantial/ Acesso ao novo 

Edifício; 10. Auditório/ acesso à Sala das Caldeiras de Baixa Pressão; 11. Sala dos Condensadores/ exposição 

fotográfica; 12. Exposições temporárias;  

 



Intervir com uma pré-existência 

A MEMÓRIA PRESERVADA NA CENTRAL TEJO (Leitura e Projecto)  

78 
  

  

 
Fig. 6.08_ Esquema Programático do Museu da Electricidade Actual  

 

LEGENDA 

A. Sala dos cinzeiros das caldeiras de Alta Pressão (Percurso Expositivo); B. Antiga Sala dos cinzeiros das 

Caldeiras de Baixa Pressão (PE); C. Zona infantil (PE); D. Restaurante; E. Cinzeiro 8 – exposições temporárias;  

F. Zonas Técnicas (sem acesso ao público); G. Galeria das Bombas (PE); H. Sala dos Condensadores (PE); I. 

Edifício dos quadros (sem acesso ao público); J. Sala das Caldeiras de Alta Pressão (PE); K. Sala das Caldeiras 

de Baixa Pressão – exposições temporárias; L. Sala das Máquinas (PE)– Auditório; M. Sala de Comandos – 

Laboratório Infantil  
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6.2 Novo Núcleo Cultural  

 

Intenção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Num segundo tempo de intervenção propõe-se a criação de um novo 

volume – um novo Núcleo Cultural – com funções de apoio ao Museu da 

Electricidade aliadas a novos espaços expositivos e culturais, pretendendo desta 

forma dinamizar e qualificar o próprio museu já existente e a margem ribeirinha 

de Belém. O novo edifício surge ainda como forma de criar novas relações com 

a Cidade e com o Rio.  

Tomou-se a decisão de localizar o novo pólo cultural onde agora 

existem os antigos barracões da Central Tejo, que contêm actualmente o Centro 

de documentação, e outras funções de carácter mais provisório – carpintarias, 

oficinas, uma companhia de teatro, depósitos. A substituição dos edifícios 

existentes por um novo, em alternativa à sua manutenção e adaptação, visa uma 

maior adequação e qualificação dos espaços aos novos usos propostos, a qual 

não seria possível nas estruturas actuais.  

No entanto, a nível formal o novo edifício recupera a imagem dos 

antigos armazéns portuários, que são presenças regulares não só ali mas ao 

longo de toda a margem ribeirinha de Lisboa (embora gradualmente menos). Por 

um lado pretende-se assim fazer referência a uma memória cultural da cidade, 

mantendo-se uma certa continuidade da imagem associada aquele lugar, e por 

outro, o carácter sistemático e predominante horizontal desses volumes 

produzem a imagem unitária e discreta que se pretende, permitindo que o 

Museu de Electricidade se mantenha numa posição de relevo, essencial à 

manutenção da sua identidade.  

 

Fig. 6.09_ Porto de Lisboa, 19–   
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Assim do conjunto da Central Tejo mantêm-se os seus volumes 

principais e mais característicos e as pequenas casas, antigas residências de 

funcionários de cargos mais altos da Central, que os circundam e que adquiriram 

actualmente novas funções, de escritórios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição da Proposta 

 

Conceito 

 O motor de construção da ideia foi por um lado, resolver ou potenciar 

as várias dimensões que envolvem aquele lugar – a Cidade, o Rio e o Museu – 

todo o edifício se desenvolve com vista a criar relações com estes três elementos, 

quer a nível de acessos como de ligações visuais e, por outro lado, recuperar a 

imagem referida anteriormente, dos armazéns portuários, que permanecem na 

sua função de apoio à Central Tejo, que agora é museu.  

 

 

Forma 

O novo volume nasce de um todo. A relação com o rio e com o Museu 

da Electricidade determinam as direcções que vão dar forma a uma massa inicial, 

que depois é recortada, delimitada através da subtracção de pátios e entradas de 

luz (Fig. 6.11). O gesto de retirar fragmentos acontece ao nível dos cortes e das 

plantas, de forma similar, paralelamente ou perpendicularmente à linha do rio, e 

é feita de acordo com uma lógica de relações entre espaços e percursos. Os 

fragmentos retirados correspondem ainda a momentos de ventilação e entradas 

de luz, permitindo diferentes tonalidades em diferentes situações, desde uma luz 

que paira vinda da cobertura, um luz indirecta lateral nos espaços expositivos 

por exemplo, ou através de pátios que permitem espaços mais luminosos. O 

gesto mais marcante de transformação do volume inicial é a criação do pátio de 

chegada através de um vazio central virado ao rio. 

 

 

 

 

Fig. 6.10_ Esquema de Substituição: 1. Planta actual 2.Planta com o novo volume em substituição 

dos antigos armazéns 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.11_ Esquisso de entradas 

de luz e pátios 

 

Fig. 6.12 _ Esquisso inicial da 

forma subtraída 
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Funcionalidade 

O edifício divide-se em dois pisos de forma a manter a volumetria baixa 

em relação à Central Tejo. Determinou-se à partida uma estrutura com uma 

métrica de 8 por 8, subdividida em três, de 2,5 – 3 – 2,5, de forma a permitir 

maior flexibilidade no aparelho de espaços e circulações.  

O acesso principal faz-se pelo grande pátio de recepção exterior que dá 

depois entrada a um espaço distribuidor, no centro do edifício, a partir do qual 

as funções existentes se distribuem. Existem outros dois pátios, um em cada lado 

do edifício, que facilitam também na circulação e acessos, e que representam 

momentos de entrada de luz. Um dos pátios é interior e à sua volta 

desenvolvem-se salas expositivas, um outro é exterior e permite o acesso a zonas 

mais privadas de administração.  

As circulações exteriores foram pensadas de forma a relacionar as três 

dimensões mencionadas anteriormente – o Rio, o Museu e a Cidade – e 

efectuam-se por meio de estruturas metálicas anexas, que encostam no edifício, 

permitindo a entrada no mesmo, não só num piso mais elevado, mas também no 

piso térreo que se encontra ligeiramente elevado do chão (0.75m). 

Assim o acesso para quem vem do Museu da Electricidade e da cidade 

pode ser feito através de uma entrada no segundo piso (tendo sempre como 

alternativa as entradas principais). Para quem passeia junto ao rio, ou para quem 

chega de carro, o acesso é feito pelas entradas térreas, sendo estas existem nas 

fachadas Norte e Sul.  

 

 

 

 

 

 
Fig. 6.13_ Esquemas de transformação da Forma: 1. Volume inicial; 2A. Pátio de entrada; 2B. 

Entradas de luz e pátios secundários; 4. Volume Subtraído 

 

Fig. 6.14_ Esquemas de circulações exteriores e acessos: piso térreo e primeiro piso 
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Interiormente as circulações principais encontram-se junto a fachada Norte, que 

se comporta como uma espécie de “muro” onde estão contidos os acessos e 

serviços principais de apoio ao edifício. Esta fachada é caracterizada por um 

alçado tendencialmente mais opaco, ao qual se encosta uma passadeira elevada. 

O extremo esquerdo da fachada culmina num dos pontos de excepção do 

edifício – o miradouro – que cria um momento mais alto na regularidade dos 

armazéns, pretendendo conseguir assim um maior equilíbrio com o Museu da 

Electricidade e as suas altas chaminés Programaticamente o miradouro é onde 

termina a visita à galeria expositiva superior, permitindo deixar para o final um 

lugar privilegiado, onde o que está em exposição são por fim as 3 dimensões 

sempre mencionadas – a Central, a Lisboa e o Tejo.    

 Ainda que o rio seja uma presença que se deseja constante ao longo de 

todo o edifício, enunciando-o através de rasgos pontuais, a fachada Sul é a que 

se relaciona de forma mais directa com ele. Aqui concentram-se as funções 

públicas do edifício, resultando num alçado aberto, com um maior número de 

vãos, que privilegiam uma vista desafogada. Também a Sul, o pátio de recepção 

prolongam-se até ao rio, através de uma sucessão de escadinhas, sujeitas às 

variações da maré, permitindo em determinadas alturas do dia ir tocar a água, à 

semelhança do que acontece no Cais das Colunas no Terreiro do paço.  

 

Programa 

 O novo volume surge como meio de complementar e ampliar as 

actividades inerentes ao Museu da Electricidade. Identificou-se numa fase inicial, 

e após uma visita ao museu143, a necessidade de um auditório, que permitisse 

um maior número de espectáculos e acontecimentos associados ao museu e de 

mais salas de exposição dedicadas à arte contemporânea, que poderiam ser 

aliadas às iniciativas culturais da EDP.144 A um nível institucional eram 

necessárias salas de administração e de um novo centro de documentação (que 

se decidiu localizar no próprio museu). 

A estas funções aliaram-se outras. Tentou-se criar um espaço que não só 

fosse lugar para expor e para ver, mas também lugar onde fosse permitido 

trabalhar e criar, através de ateliês de trabalho, aliados a salas expositivas, e de 

um auditório exterior, com um espirito livre e que poderá ser utilizado também 

por actuações e exposições de carácter mais experimental. Pretende-se uma 

“contaminação” entre actividades de expor e criar.  

Embora o piso inferior tenha um carácter mais público devido ao seu 

contacto privilegiado com a rua, ambos devem ter programas associados. Como 

tal, os espaços expositivos dividem-se em dois momentos, um num primeiro piso 

que se caracteriza por uma sucessão de salas em volta de um pátio, com um pé 

                                                             
143 Visita guiada com o Dr. Luís Cruz.  
144 Sobre a fundação EDP: 

http://www.edp.pt/pt/sustentabilidade/fundacoes/fundacaoedp/Pages/EDPFundacao.aspx 

 

 

 

 

Fig. 6.15_ Esquisso de 

miradouro 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edp.pt/pt/sustentabilidade/fundacoes/fundacaoedp/Pages/EDPFundacao.aspx


Intervir com uma pré-existência 

A MEMÓRIA PRESERVADA NA CENTRAL TEJO (Leitura e Projecto)  

83 
  

direito superior (por vezes duplo), e um num segundo piso, que se traduz numa 

sala mais ou menos corrida, recordada por rasgos de onde provém uma luz 

indirecta e que dá acesso ao miradouro referido anteriormente. O acesso ao 

auditório efectua-se no segundo piso, por forma a ter uma relação mais directa 

com o Museu da Electricidade.  

Em torno do pátio de recepção desenvolve-se uma zona de entrada já 

mencionada anteriormente, com recepção, livraria e uma cafetaria, que 

corresponde a um volume truncado, de forma a abrir o ângulo ao Tejo, 

permitindo criar um lugar de estar privilegiado.  

 

 

Envolvente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A intervenção proposta tem como pano de fundo Belém ribeirinho. A 

intervenção apoia-se assim numa análise prévia da zona e das suas 

características. Identificamos Belém (ribeirinha) como uma zona de carácter 

cultural e monumental, pontuada por vários edifícios relevantes na cidade – a 

Cordoaria, o Mosteiro dos Jerónimos, a Torre de Belém, o Museu dos coches 

(tanto o antigo como o novo), o CCB – e por espaços verdes e ribeirinhos 

dedicados a actividades de passeio e lazer. Maioritariamente o seu público é 

composto por turistas, tendência que tem vindo a transformar-se. O 

estabelecimento de universidades fez com que aparece-se uma nova população 

jovem, que poderão constituir potenciais utilizadores do novo espaço proposto. 

A intenção é que os novos espaços dedicados à cultura, e com actividades 

variadas, de carácter mais informal que permitam uma maior estadia, e se 

passem a dirigir a um outro público, habitante da própria cidade e de Belém, 

aumentando as interacções e dinamizando aquela área – “Sítios, cenários e 

actividades onde apetece voltar, uma e outra vez, e isto ajuda muito a fazer a 

cidade viva, variada e estimulante.”145 

                                                             
145 Coelho, António Baptista, “Cidades Vivas, Cultas e Criativas” em: http://infohabitar.blogspot.com 

 

Fig. 6.16_ Esquemas de análise Urbana 

http://infohabitar.blogspot.com/
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 O desenvolvimento da cidade ribeirinha fez-se em relação com o rio. No 

entanto, e com a criação dos aterros onde se instalaram a linha férrea e a estrada 

que é hoje a movimentada marginal, esse contacto perdeu-se, ou distanciou-se 

em alguns pontos. Propõe-se como solução pontual a este problema uma 

passagem pedonal, à semelhança das que já existem, mas esta integrada no 

próprio edifício. Vai ligar o novo volume criado – e consequentemente o Museu 

da Electricidade – a um outro ponto de referencia – a Cordoaria Nacional.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente sugere-se o reencontro com o Rio Tejo, através de uma possibilidade 

de um descer continuo até ao rio, apelando à memória de tempos passados, em 

que o rio tinha um papel activo na vida de quem ali trabalhava e habitava.  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mas o Tejo continua a ser antes de mais, o espelho da cidade e o 

horizonte de quem tem uma pausa para repousar a vista ao longo do 

dia.”146 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
146 Ver, Alves, Teresa, Ramos, António Sampaio, “Lisboa Ribeirinha: Do trabalho ao lazer, 1997 

 

Fig. 6.17_ Esquema de passadeira de acesso à cidade (Junqueira) 

 

Fig. 6.18_ Esquema de relação com o Rio Tejo 
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8. Conclusão  

 

Este trabalho incidiu sobre um edifício pré-existente. A importância da 

Central Tejo enquanto símbolo identitário é hoje reconhecida por parte da 

comunidade e dos indivíduos que a compõem.  

 

Uma primeira parte de investigação acerca da Central Tejo comprovou a 

sua importância, num contexto de transição de Lisboa para uma cidade industrial 

e moderna, para uma cidade electrificada, que modificava por isso o seu modo 

de vida. A Central esteve ainda associada ao alargamento do território, onde 

apareceram novas áreas ribeirinhas com um novo carácter industrial, como foi o 

caso de belém e ao desenvolvimento fabril, onde participaram operários e 

técnicos, que realizavam um trabalho “invisível” para que lisboa tivesse luz.  

 

Em termos de arquitectura verificou-se que a Central se baseou em 

referências europeias, de tipologias semelhantes, nomeadamente por influência 

dos seus construtores estrangeiros, a dupla Villard e Touzet, e a firma belga 

SOFINA que esteve envolvida na sua construção. A Central segue linhas 

clássicas, mas apresenta já sinais de modernidade, que se reflectem por exemplo 

nos materiais usados, como é o caso do ferro e dos grandes vãos de vidro. 

A Central é constituída por diferentes volumes feitos à medida da função 

que vão conter, interiormente é pensada com vista a potenciar uma maior 

organização e controlo dos processos fabris e dos operários. A sua configuração 

molda-se assim à máquina, e faz-se em função desta, resultando em espaços de 

grandes dimensões para albergar as mesmas.  

Nesta primeira análise verificou-se assim uma discrepância entre o 

aspecto exterior das imponentes fachadas da central, mais nobres, e dos espaços 

interiores, meramente funcionais e sem aspectos decorativos ou de conforto.  

 

Após esta primeira investigação, que nos permitiu conhecer a história, 

impacto e arquitectura da Central Tejo, procurou-se em seguida identificar o 

valor identitário correspondente à sua arquitectura – razão pela qual esta 

constitui património – bem como os aspectos da forma que veiculam o sentido 

encontrado.  

 

Começou-se por analisar o gesto – “movimento encadeado de andar, 

olhar, sentir o espaço” – através de uma primeira experiência de percepção do 

espaço. Em seguida comparou-se a Central Tejo com outros espaços nos quais 

ocorre uma experiência semelhante, encontrando um paralelismo com as Prisões 
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Piranesianas, pela complexidade e dimensão dos ambientes, simultaneamente 

sedutores e assustadores. Foi possível, por comparação, identificar os aspectos 

da forma em comum, que nos fazem ter essa mesma experiência nos dois casos.  

Verificou-se assim que o carácter monumental da Central é conseguido 

através da verticalidade potenciada por diferentes aspectos da sua arquitectura – 

os vãos, chaminés, colunas – o facto de estar isolada na margem ribeirinha, e a 

dimensão dos espaços. À semelhança do que acontece nos desenhos de Piranesi, 

interiormente, essa grande dimensão e complexidade do espaço conduz a que 

falte uma escala humana – o homem aparece em segundo plano – esta 

característica é ainda potenciada pela falta de elementos de conforto ou 

embelezamento, contrastando com o exterior ornamentado – as máquinas são as 

protagonistas.   

 

Esta dualidade exterior/ interior encontrada relacionou-se em seguida 

com o sentido do edifício. O sentido trata de compreender o tempo e a 

mentalidade que estão preservados pela Central – os valores humanos – que 

ainda hoje são validos e que constituem a razão porque esta deve ser mantida. 

De forma a clarificar o sentido, usou-se simbolicamente o Complexo de 

Prometeu, que reflecte a vontade de progresso do homem, de um maior 

conhecimento e consciência do mundo, que comporta inevitavelmente 

consequências. A indústria tornou possível realizar o futuro que o homem 

idealizava – de um mundo mais moderno e avançado – mas à custa de negros 

ambientes fabris, de um processo de fabricação, que como é possível perceber 

no interior do Museu da Electricidade, era bruto e evasivo.  

 

A Central Tejo reflecte assim por um lado o entusiasmo moderno – 

através do exterior de carácter monumental, mas pontuado de aspectos já 

modernos – e por outro, uma realidade interior menos conhecida – de espaços 

mais hostis. Reflecte uma vontade de progresso, inerente ao homem, 

constituindo-se numa arquitectura de valor, num edifício a preservar.  

 

Numa segunda parte do trabalho, e uma vez comprovado o valor da 

Central Tejo enquanto património, reflectiu-se sobre o novo programa que lhe é 

associado, de museu, constituindo o actual Museu da Electricidade. Para isso, e 

com base nas teorias de Kahn, que dizia que antes de qualquer acção de 

projecto se deve entabular a pergunta: “o que é que o edifício quer ser?”, 

averiguou-se acerca do que é que um museu quer ser, que expectativas se tem 

de um espaço assim.  

 Através das teorias de Pedro Abreu chegou-se a duas conclusões 

importantes, primeiro que o museu deverá ser um lugar de “transmissão de uma 

memória colectiva”, deve comunicar acerca da sua época e do seu povo – 

aspecto que anteriormente já se tinha comprovado que a Central Tejo possui, e 

em segundo lugar um museu deverá ser um espaço humanizado, que nos 
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permita sentir protegidos para podermos usufruir da experiência que nos é 

proporcionada. Concluiu-se que o Museu da Electricidade, porque foi pensado 

interiormente de uma forma funcional e para uma maior produtividade, carece 

desta dimensão humana – de casa.  

 

 Desta forma, e com um maior conhecimento e reflexão sobre o edifício, 

que nos orientou, propôs-se uma intervenção. Esta compreendeu dois tempos 

diferentes, um primeiro de intervenções pontuais – habitáculos – no interior da 

pré-existência, e um segundo que corresponde a um novo pólo cultural.  

 Concluiu-se que interiormente era necessário criar espaços de estadia, 

que dessem lugar a actividades de maior permanência – habitáculos – estes 

novos espaços criados redefinem ainda um novo percurso de visita que passa a 

abranger o edifício dos quadros, que passa a conter um novo centro de 

documentação visitável. Os espaços de apoio e serviços são recolocados no 

edifício anexo, clarificando o espaço de Museu como lugar expositivo apenas.  

O novo pólo cultural é constituído a partir de uma massa uniforme que pretende 

recuperar a imagem dos armazéns portuários, permitindo manter em destaque o 

núcleo principal do museu, e que pretende ser um elemento que vem 

requalificar e dinamizar o Museu da Electricidade, contendo novas funções 

culturais, espaços expositivos e diversos serviços.  

 

 Este trabalho pretendeu assim compreender melhor o universo do 

Museu da Electricidade, no qual de identificou um enorme potencial, que não é, 

no entanto, explorado ainda na sua totalidade. Propõem-se por isso, novas 

acções de projecto, que visam colmatar os aspectos em falta, criando uma maior 

interacção com os visitantes e acrescentar-lhe novas potencialidades, tornando-o 

num elemento mais presente e integrado na vida da cidade – conferindo-lhe um 

novo ânimo.  
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“A tradição é a transmissão do fogo, não o culto das cinzas” 

Gustav Mahler147 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
147 Gustav Mahler, citado por Martins, João Paulo, Neves, João, Spencer, Jorge, Ravara, Pedro Belo, 

“Experiencing the Modern in Lisbon”, (publicado em Dirk van den Heuvel, Maarten Mesman, Wildo 

Quist e Bert Lemmers (eds.), Proceedings of the 10th International Docomomo Conference. The 

Challenge of Change. Dealing with the legacy of the Modern Movement) 
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