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I 
 

RESUMO 

 

 

 

O presente Relatório de Projecto Final de Mestrado aborda o tema Projectar 

com o Lugar (Dos) Usos Perdidos no Tempo, explorando a problemática da 

reabilitação e reconversão da arquitectura industrial, em Portugal, com uma base 

teórica assente na questão da constituição do Lugar arquitectónico, e tomando como 

caso de estudo a antiga fábrica “A Napolitana”. 

Muitos autores acreditam que o processo de industrialização não chegou a 

concretizar-se em Portugal, e que se deu por surtos. Porém, é certo que durante os 

cerca de duzentos anos que este processo durou, a configuração das nossas cidades 

e do nosso território ficou para sempre alterado, e o legado patrimonial que estas 

várias fases de industrialização nos deixaram, não podem ser ignorados e deixados ao 

abandono, pois fazem parte da nossa história e da nossa cultura. 

É importante revitalizar estes objectos arquitectónicos, que são as antigas 

estruturas fabris. Elas fazem parte da cidade, e têm o potencial de albergar novos 

usos pelas suas peculiares características espaciais, e com isto dinamizar bairros 

descaracterizados e gerar novos lugares. 

Esta é a proposta do presente Projecto Final de Mestrado, uma reabilitação 

que volte a integrar a antiga fábrica “A Napolitana” no bairro de Alcântara, mas acima 

de tudo, que lhe dê uma nova vida, e o rejuvenesça, que o melhore enquanto Lugar, 

criando uma zona de lazer, de contacto social e de cultura. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The present Master’s Final Project report addresses the theme Designing with 

the Place (Of The) Uses Lost in Time, exploring the problem involved in rehabilitation 

and reconversion of industrial architecture, in Portugal, with a theoretical basis 

concerning the formation of the architectonic Place, using as case of study the old 

factory “A Napolitana”. 

Many authors believe that the industrialization processes has never been 

accomplished in Portugal, and that it developed by outbreaks. But certainly, between 

the nearly two hundred years of duration, the configuration of our cities and of our 

territory have been forever modified, and the patrimonial legacy that these various 

phases of industrialization have left us, can’t be ignored and left behind, as they are 

part of our history and of our culture. 

It is important to revitalize these architectural objects that are the old 

manufacturing structures. They are a part of the city, and have the potential of shelter 

new uses because of their peculiar spatial characteristics, and by that, stimulate 

uncharacterized neighborhoods and generate new Places. 

This is the proposition of the present Master’s Final Project, a rehabilitation that 

re-integrates the old factory “A Napolitana” in Alcântara’s neighborhood, but above all, 

that gives the neighborhood a new life, and can be able to rejuvenate and improve it as 

a Place, creating a recreation area, of social and cultural contact. 

 

 

 

 

Keywords: Industrial architecture, rehabilitation, Napolitana factory, student’s 

residence, place. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A cidade está marcada pelos tempos, pelas constantes mudanças de atitudes, 

de mentalidades, de necessidades. E essas mudanças implicam que a própria cidade 

se altere na sua morfologia e arquitectura para que melhor possa dar resposta aos 

novos tempos. Por vezes essas mudanças dão-se a um ritmo tão acelerado que a 

cidade não tem capacidade para se regenerar, pelo que certos organismos acabam 

por tornar-se obsoletos, perdendo a funcionalidade que tinham. Quando tal acontece, 

observamos que muitas vezes esses organismos caem no esquecimento, são 

deixados ao abandono e à ruína, ou na melhor das hipóteses, são ocupados por 

funções que não são adequadas, nem à sua especificidade formal, nem ao 

funcionamento da cidade. Tornam-se um corpo estranho ao qual os habitantes se vão 

acostumando. 

O caso dos objectos arquitectónicos industriais parece ser o mais imediato, 

porque de algum modo parece também ser o mais deixado ao acaso. As estruturas 

fabris ao longo da história conquistaram o seu lugar dentro da urbe, mas após 

perderem a sua utilidade e ter-se dado a sua desactivação, a maior parte destas 

grandes edificações permaneceu totalmente vazia, tornaram-se vultos e sombras 

dentro da cidade. 

O que se pretende com este Projecto Final de Mestrado é perceber como se 

deu este processo de abandono do centro, por parte do programa industrial, e o que 

fazer com o legado arquitectónico que nos deixou o processo de industrialização 

português, através de um estudo geral do desenvolvimento da indústria na cidade de 

Lisboa, e propor um novo uso a um dos tantos exemplos de edifícios industriais que 

perderam o seu valor útil na cidade, a Fábrica “A Napolitana”, com um projecto de 

arquitectura que regenere esse espaço. Qual o caminho a seguir na manutenção e 

preservação do património industrial, como determinar o que se deve conservar e o 

que não será viável, qual o papel do arquitecto neste processo; são algumas das 

questões a que se tentará encontrar solução. Assim os objectivos que se apontam 

são: 

• Entendimento do que é o lugar na arquitectura, a relação entre o lugar e o ser 

humano, e a importância dessa relação para o seu bem-estar como bases 

fundamentais para o projecto arquitectónico. 
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• Estudo da evolução da indústria e da arquitectura industrial em Portugal e a 

sua relevância como ponto fulcral no crescimento e evolução da cidade de 

Lisboa, nos últimos dois séculos. 

• Compreensão do lugar da arquitectura industrial e da fábrica, a sua integração 

no território, o seu contexto e o seu impacto histórico. 

• Estudo de questões relacionadas com a valorização do património industrial no 

âmbito nacional, tentando perceber o contexto teórico que se atravessa no que 

concerne à conservação e restauro desse património. 

• Estudo das potencialidades de reutilização e reconversão em novos usos, de 

antigas fábricas desactivadas, integradas na malha urbana, como modo de 

manter o seu valor como Lugar existente. 

 

O presente trabalho inseriu-se no âmbito espacial do trabalho desenvolvido no 

1º semestre do 5º ano, na disciplina de Laboratório de Projecto VI, pelo que alguma 

documentação e informação já estavam consolidadas. Foi feita a pesquisa e recolha 

que ainda era necessária através da consulta de livros, publicações periódicas e 

trabalhos escritos, levantamento fotográfico com visitas ao local e a recolha de peças 

desenhadas resultantes da consulta do Processo de Obra do objecto de intervenção 

em questão. O acesso à documentação relativa às peças desenhadas esteve limitado 

aos elementos disponíveis no Arquivo Municipal de Lisboa, que estavam bastante 

desactualizados comparativamente à realidade actual. As condições actuais do edifício 

tiveram de ser verificadas através de registo fotográfico, também este limitado dada a 

indisponibilidade de acompanhamento no processo, por parte dos actuais proprietários 

do edifício. 

Com esta informação, fez-se uma análise preliminar que permitiu ter uma 

compreensão geral do objecto e do tema a estudar, e que serviu de base para o 

desenvolvimento tanto do presente documento escrito, como do projecto que o 

acompanha. Foi também analisado o Plano de Urbanização do Vale de Alcântara, 

onde se insere o caso de estudo, constante no Plano Director Municipal (actualmente 

em processo de revisão) na lista de Bens Imóveis de Interesse Municipal, de modo a 

melhor integrar a proposta elaborada nas premissas aí apresentadas. Com esta 

documentação foi desenvolvido o trabalho que é composto segundo a estrutura 

descrita de seguida, dividida em duas partes de desenvolvimento principais. 
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Na primeira parte, é feita uma exposição ao tema da industrialização e o seu 

enquadramento no território da cidade de Lisboa, para introduzir a problemática da 

arquitectura e património industrial, onde serão exploradas a sua importância, a sua 

valorização e a situação actual em Portugal como bases para uma intervenção de 

qualidade em projectos de reabilitação e reconversão. 

Na segunda parte será introduzido o tema relativo ao caso de estudo, onde se 

fará a análise do contexto histórico e social do lugar de Alcântara, a identificação e 

breve contextualização do objecto arquitectónico em estudo, a análise 

fenomenológica, o levantamento relativo à implantação da edificação, e por fim a 

memória descritiva contendo a justificação e descrição da proposta de projecto de 

arquitectura. Antecedendo o capítulo onde se insere a análise fenomenológica, é 

abordado o conceito de Lugar e os principais teóricos que desenvolvem o tema, 

enquadrando a arquitectura na teoria do Lugar, introduzindo também o que se entende 

por fenomenologia e método fenomenológico, enfatizando a importância do estudo 

destes conceitos na análise de qualquer projecto de arquitectura como indicadores da 

sua verdadeira identidade. Neste sub-capítulo será feita uma abordagem geral à teoria 

do Lugar, referindo alguns dos principais autores, com especial incidência na obra do 

autor Christian Norberg-Schulz por ser um dos teóricos mais citados na bibliografia 

sobre este tema, e o principal proponente de uma fenomenologia aplicada à 

arquitectura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Kate Nesbitt, Theorizing a New Agenda for Architecture: an Anthology of Architectural Theory: 1965 – 1995, Princeton 
Architectural Press, New York, 1996, p.29. 
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2. ESTADO DOS CONHECIMENTOS 

 

Dentro da temática abordada na primeira parte do trabalho foi bastante 

importante a consulta da obra “A Arquitectura da Indústria, 1925 – 1965”2, do Registo 

Docomomo Ibérico. Esta obra, que aborda um campo de estudo que se alarga ao 

território de toda a península ibérica, engloba numa primeira parte artigos de vários 

autores que registam não só o modo como se deu o desenvolvimento da indústria e a 

estreita relação que existiu entre a tecnologia empregue e o terreno em que a 

estrutura se implantava, influenciando directamente o modo como as cidades 

cresceriam, mas também a importância destas estruturas enquanto legado 

arquitectónico e património cultural a preservar. Numa segunda parte, faz uma 

catalogação dos mais importantes objectos arquitectónicos inseridos no programa 

industrial, primeiro em Espanha, e de seguida em Portugal. 

Também a obra “Arquitectura e Indústria em Portugal no Século XX”3, de José 

Manuel Fernandes, constitui um contributo importante, pois regista o enquadramento 

evolução da indústria em território nacional, ao nível económico, político e social, 

relacionando paralelamente, esse desenvolvimento, com os mais importantes 

exemplos da arquitectura industrial em contexto nacional. 

 Na temática do património edificado, e especificamente o património 

arquitectónico, uma obra de referência para esclarecer muitos dos conceitos 

relacionados com esta questão, é “Património Edificado – Pedras Angulares”4, do 

autor Paulo Pereira. Nesta publicação encontramos um conjunto de textos publicados 

pelo autor, relativos ao tema do património edificado, que expõe o contexto teórico do 

património em Portugal. Os critérios de intervenção no património arquitectónico em 

território nacional não são consensuais: “De um lado avançam teses de intervenção 

maximalista, entre as quais se incluem a adição de novas construções de linguagem 

contemporânea, o restauro “por semelhança” ou “all ‘ idêntico” (ou sejam de restituição 

integral) ou o restauro por recriação. Do outro lado avançam as teses de intervenção 

                                                           
2 AA. VV., A Arquitectura da Indústria, 1925-1965, Registo Docomomo Ibérico, Edição Fundação DOCOMOMO IBÉRICO, Lisboa, 
2005. 
3 José Manuel Fernandes, Arquitectura e Indústria em Portugal no Século XX, SECIL, 2003. 
4 Paulo Pereira, Património Edificado – Pedras Angulares, Aura, 2004. 
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minimalista, de simples conservação e reparação.”5 No entanto, podemos afirmar que 

as duas principais tendências que vigoram, em Portugal, no que toca à conservação e 

ao restauro do património, a Carta de Veneza de 1964, e o “Restauro Crítico”.6  

A Carta de Veneza, ou Carta Internacional Sobre a Conservação e Restauro 

dos Sítios, é um dos documentos de maior impacto no âmbito da conservação do 

património arquitectónico. Algumas das suas premissas passam por “um respeito pela 

história do edifício e pela marca conjunta das diferentes épocas que o caracterizam”, 

demarcar “a necessidade de trabalhos permanentes de manutenção e conservação 

como a forma mais eficaz de evitar perdas patrimoniais nos edifícios”, referir “a 

possibilidade de reutilizar os edifícios, mesmo que para tal fosse necessário introduzir-

lhes modificações, desde que o sentido dessas modificações constituíssem a 

possibilidade de salvar o monumento”, e onde tais modificações “deveriam ter a marca 

contemporânea e assumi-la sem preconceitos”.7 Após a elaboração desta carta 

dedicada à conservação e restauro, vão surgindo diversas outras como complemento 

aos princípios enumerados, das quais se podem destacar a Carta de Cracóvia de 

2000, sobre os princípios para a conservação e restauro do património construído. 

A par destas cartas patrimoniais, outra tendência teórica se faz sentir, o 

Restauro Crítico, proposto pelo grupo italiano Carlo Argan, Renato Bonelli, Roberto 

Pane (que teve participação na realização da Carta de Veneza) e Cesare Brandi. Esta 

teoria de restauro surge como contestação aos projectos cópia, de recriação dos 

originais tal como eram, e à mentalidade de renovação urbana, demolidora e 

substitutiva da arquitectura modernista.8 

 

Como contextualização do lugar de Alcântara no passado e actualmente, duas 

fontes foram de muita utilidade. A primeira, do autor Carlos Consiglieri, “Pelas 

Freguesias de Lisboa: Lisboa Ocidental – São Francisco Xavier, Santa Maria de 

Belém, Ajuda, Alcântara”9, aborda o crescimento de quatro freguesias da cidade de 

Lisboa, das quais interessou para este estudo o capítulo referente à freguesia de 

Alcântara. Nesta obra, consegue-se ter uma ideia do modo como se desenvolveu a 
                                                           
5 Idem, p.11. 
6 Ibidem, p.40. 
7 Ibidem, p.40. 
8 José Aguiar, Cesare Brandi: Teoria e Praxis no Restauro Arquitectónico, Seminário Internacional – Documento de 
Apresentação, Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, Maio de 2007, p.22. 
9 Carlos Consiglieri, Pelas Freguesias de Lisboa: Lisboa Ocidental – São Francisco Xavier, Santa Maria de Belém, Ajuda, 
Alcântara, Biblioteca da Educação – Câmara Municipal de Lisboa, Lisboa, 1996. 



 

XVII 
 

zona de Alcântara, primeiro enquanto zona rural de exploração agrícola e de lazer, e 

mais tarde, como área urbana, industrializada e que se começou a integrar na cidade. 

Como complemento desta obra, o Plano de Urbanização de Alcântara, da autoria do 

Arquitecto Manuel Fernandes de Sá, remata o estudo da obra anterior, acrescentando 

mais alguma informação ao passado de Alcântara, e dá ainda uma visão do que é a 

freguesia actualmente, e quais os problemas que resultaram da sua 

desindustrialização por volta da década de 50 do século XX. 

 Como reconhecimento do objecto de estudo, a antiga fábrica “A Napolitana”, e 

dada a pouca informação existente sobre esta estrutura industrial, foi muito importante 

o artigo ““A Napolitana”: Programa Arquitectónico ao Serviço da Indústria”10, constante 

na revista Património Estudos, da autoria de Deolinda Folgado, por constituir uma das 

poucas fontes dedicadas ao objecto arquitectónico em questão, fazendo um 

enquadramento histórico, tecnológico e arquitectónico do mesmo. 

 

O tema da fenomenologia e do Lugar arquitectónico tem sido amplamente 

estudado por diversos autores, dos quais podemos salientar dois dos mais 

importantes: Martin Heidegger e Christian Norberg-Schulz. O debate em torno do 

conceito do Lugar e a sua importância na compreensão da arquitectura teve início na 

década de 60, quando se começa a questionar a capacidade de comunicação e de 

significação da arquitectura modernista11, inserindo-se nos paradigmas arquitectónicos 

pós-modernistas que surgem como crítica a essa lacuna, propondo uma nova atitude 

perante a arquitectura, e de onde se destaca a fenomenologia. Esta teoria propõe uma 

nova atitude perante o lugar, a paisagem e o construir, enfatizando a importância da 

interacção entre o corpo e o ambiente que o rodeia. Assim, as sensações visuais, 

tácteis, olfactivas e auditivas são questões cruciais da percepção arquitectónica.12 

A reflexão teórica de Heidegger (em particular na sua obra “Construir, Habitar, 

Pensar”13) é motivada pela preocupação com a incapacidade do homem moderno de 

                                                           
10 Deolinda Folgado, “A Napolitana”: Programa arquitectónico ao serviço da indústria, in, AA. VV., Revista Património Estudos, 
Nº6, Instituto Português do Património Arquitectónico, 2004. 
11 Kate Nesbitt, Theorizing a New Agenda for Architecture: an Anthology of Architectural Theory: 1965 – 1995, Princeton 
Architectural Press, New York, 1996, p.22. 
12 Idem, p.28. 
13 Martin Heidegger, Construir, Habitar, Pensar, [Bauen, Wohnen, Denken], a partir da conferência Vortrage und Aufsatze, 
Pfullingen: Gunther Neske, 1954. 
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reflectir o Ser (ou o existir), que segundo ele é fundamental, pois define a condição 

humana. 

Christian Norberg-Schulz é um dos principais autores a estudar para melhor 

compreender esta temática. Como já referido anteriormente, é o principal proponente 

da fenomenologia da arquitectura, e a sua obra baseia-se numa preocupação em 

concretizar Lugares, onde segundo o próprio, a arquitectura desempenha um papel 

fundamental. 

Para um bom entendimento destes conceitos, destacam-se três obras. Da 

autora Kate Nesbitt, “Theorizing a New Agenda For Architecture: an Anthology of 

Architectural Theory: 1965 – 1995”14: esta obra faz referência às principais teorias da 

arquitectura do período entre 1965 a 1995 e os seus principais proponentes, onde se 

podem encontrar diversos artigos de crítica e reflexão da teoria da arquitectura. Outra 

importante obra é “Genius Loci – Towards a Phenomenology of Architecture”15 de 

Christian Norberg-Schulz; é aqui que o autor fundamenta toda a problemática da 

fenomenologia na arquitectura e da criação dos lugares. Por fim, a tese de 

Doutoramento de Amílcar de Gil e Pires, “Vilegiatura e Lugar na Arquitectura 

Portuguesa”16 faz uma abordagem directa ao tema do lugar e da fenomenologia, 

referindo os principais autores e as suas propostas e contribuições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Op. cit. 
15 Christian Norberg-Schulz, Genius Loci – Towards a Phenomenology of Architecture, Rizzoli, New York, 1979. 
16 Amílcar de Gil e Pires, Vilegiatura e Lugar na Arquitectura Portuguesa, Tese de Doutoramento em Arquitectura, Faculdade de 
Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, 2008. 
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3. O LUGAR DA INDÚSTRIA NA CIDADE DE LISBOA 

 

3.1. O Desenvolvimento Industrial e a sua Relação c om o Território 

 

Até ao século XVIII a ideia de indústria surge ligada “ao produto da inteligente 

experiência artesanal que se aperfeiçoa através da repetição”17, ou seja, à produção 

de um determinado produto, na persistente procura de modo a reduzir a fadiga física 

do artesão nesse processo, e de como aperfeiçoá-lo através da repetição; a palavra 

indústria significa assim “habilidade e destreza ou artifício para fazer uma coisa”.18 A 

partir de um determinado momento na história, a sociedade empenha-se em aceitar a 

máquina como um meio para a reprodução dos bens de consumo, os processos de 

produção começam a ser fraccionados em operações elementares, e os artífices viram 

assim o esforço do seu trabalho começar a ser poupado. Este foi um ponto de 

mudança importante na estrutura produtiva e social, que culminou, em meados do 

século XVIII, naquilo a que conhecemos por Revolução Industrial.19 Actualmente a 

indústria pode ser entendida como o “conjunto das actividades económicas que 

produzem bens de equipamento para a transformação das matérias-primas”.20 Estas 

definições aplicam-se em conformidade com o desenvolvimento e as alterações que 

se verificaram na actividade industrial ao longo dos séculos. 

 A indústria foi-se fixando no território de acordo com necessidades de ordem 

técnica e energética, pelo que se observa uma relação muito estreita entre aquilo que 

são os modelos de fixação industrial no espaço e o conhecimento e avanço 

tecnológico da época em que eles surgem; geralmente estas estruturas industriais não 

eram implantadas no território isoladamente, funcionando em conjunto com toda uma 

infra-estrutura de exploração e de logística que davam o seu indispensável contributo 

no processo de produção. A indústria foi assim conquistando o seu lugar no território, 

alterando a paisagem ao longo dos últimos séculos. 

                                                           
17 Vicente Manuel Vidal, Indústria: cidade e território; a geografia da indústria, in, AA. VV., A Arquitectura da Indústria, 1925-1965, 
Registo Docomomo Ibérico, Edição Fundação DOCOMOMO IBÉRICO, Lisboa, 2005, p.72. 
18 Idem, p.72. 
19 A Revolução Industrial corresponde ao conjunto de mudanças tecnológicas, que se iniciou em Inglaterra em meados do século 
XVIII, e que se expandiu para o resto da europa e Estados Unidos da América no século XIX, provocando um forte impacto no 
processo de produção, com a introdução da máquina a vapor. Este foi um processo de profundas mudanças sociais e 
económicas, como por exemplo, a introdução do capitalismo como sistema económico vigente e o estabelecimento de novas 
relações entre os países que deu origem ao fenómeno da cultura de massa. 
20 Nova Enciclopédia Larousse, Volume 12, Círculo de Leitores, 1996. 
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 Segundo Lewis Mumford, citado por Deolinda Folgado21, conseguem-se 

identificar três fases de evolução tecnológica na indústria, de acordo com energia 

empregue: a fase eotécnica – o primeiro momento de exploração fabril, cuja principal 

fonte de energia era a encontrada nos recursos naturais, principalmente eólica e 

hidráulica, que corresponde ao momento anterior à Revolução Industrial; a fase 

paleotécnica – correspondente ao período em que se inicia a Revolução Industrial 

(segunda metade do século XVIII) até ao século XIX, cujo recurso energético principal 

era o carvão; a fase neotécnica – que ainda vigora actualmente, e que corresponde à 

exploração da energia eléctrica. 

 Durante a fase de pré-revolução industrial, a referida fase eotécnica, os 

edifícios industriais vão-se implantando ao longo dos cursos dos rios, em terrenos de 

baixo rendimento agrário, junto aos vales mais abruptos, tirando partido do potencial 

energético dos recursos hídricos, transformando-os em energia. Em geral, esta 

implantação encontrar-se-á disseminada pelo território, com a particularidade de, as 

indústrias instaladas nas ladeiras mais escarpadas terem dimensões mais reduzidas, e 

as que se instalam nas ladeiras mais suaves terem áreas de implantação mais 

generosas. Nesta fase, a implantação destes edifícios caracteriza-se também pela sua 

boa integração com a paisagem, onde o território conserva a sua orografia e assume a 

construção como parte integrante da silhueta, ficando a escala dos alçados limitada 

pelo arvoredo que os envolve e que vai intercalando os vários edifícios que vão 

surgindo. 

Nesta fase insere-se ainda o desenvolvimento das indústrias manufactureiras, 

que começam aqui a ganhar uma dimensão e prestígio nunca antes assinalável a 

espaços laborais, e quer a sua implantação se fizesse disseminada pelo território ou 

no interior das cidades, acabou por originar o chamado “urbanismo industrial”22, com a 

criação dos primeiros bairros industriais. Um dos primeiros exemplos desses núcleos 

na cidade de Lisboa encontra-se na Real Fábrica das Sedas (1735) em conjunto com 

o bairro industrial das Amoreiras. 

A fase paleotécnica dá-se quando se consegue superar a etapa de exploração 

das energias naturais (como a hídrica e a eólica) e introduzir-se a energia das 

                                                           
21 Lewis Mumford, Técnica y Civilización, Alianza Universidad, Madrid, 1977; In, Deolinda Folgado, O lugar da indústria no 
território, in, AA. VV., A Arquitectura da Indústria, 1925-1965, Registo Docomomo Ibérico, Edição Fundação DOCOMOMO 
IBÉRICO, Lisboa, 2005, p.80. 
22 Deolinda Folgado, O lugar da indústria no território, in, AA. VV., A Arquitectura da Indústria, 1925-1965, Registo Docomomo 
Ibérico, Edição Fundação DOCOMOMO IBÉRICO, Lisboa, 2005, p.81. 
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máquinas térmicas, como a máquina a vapor, que permitiram aumentar a potência da 

força mecânica. Esta fase vai sistematizar e consolidar os princípios dos grandes 

avanços tecnológicos e científicos realizados até então, pois a operação de transição 

para esta fase é realizada sob o mesmo princípio de economia que regeu a 

industrialização do meio rural na etapa de transformação anterior. A implantação 

destas indústrias continua a fazer-se na proximidade dos rios. Os mesmos caudais de 

água que antes serviam para mover as rodas utilizam-se agora para a refrigerar as 

máquinas, por exemplo. Para além deste requisito surgem novos: a necessidade de 

transporte do combustível para alimentar as máquinas a vapor, o carvão, que se fazia 

por via marítima, e que inviabilizava a instalação das fábricas longe das margens dos 

rios; e ainda a necessidade das fábricas de eliminar os despojos dos processos de 

fabrico, que era feito para as águas dos rios. Estas transformações deram-se 

inicialmente nas áreas próximas da cidade, em terrenos que se intercalavam com 

terrenos de exploração agrícola, onde os operários tinham as suas habitações, 

facilitando a procura de mão-de-obra. 

A energia do vapor vai provocar uma profunda revolução a vários níveis. Vai 

alterar a concepção que se tinha até então do motor, permitindo a concentração, o 

aumento da produção e das dimensões das estruturas industriais. Com este aumento 

da superfície de implantação industrial, foi necessário aumentar também a mão-de-

obra empregue, que por sua vez gerou grandes concentrações industriais, novos 

espaços na cidade, alargando os seus limites e modificando significativamente o 

território e a paisagem urbanos. 

A fase neotécnica distingue-se pela mudança de paradigma energético, no 

início do século XX, com a substituição da energia do vapor pela energia eléctrica, 

cuja introdução marcou fortemente o modo como é realizada a implantação da fábrica. 

A partir desta altura a fábrica poderá expandir-se para qualquer ponto do território, já 

não sendo necessária a sua edificação exclusiva junto ao cursos de água. Mesmo que 

seja vantajoso que se situem junto às vias de circulação e aos pontos de distribuição 

de matéria-prima, a edificação fabril já pode deslocar-se para qualquer localização 

sem que corra o risco de haver perda de energia ente o local de transmissão e o local 

de recepção dessa energia. Assim as indústrias puderam deslocar-se para fora das 

cidades, criando novas periferias e explorando também novas áreas produtivas, como 

por exemplo, as indústrias químicas. 
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Para além das mudanças geradas a nível da sua localização, também a 

organização espacial da estrutura fabril se torna livre de constrangimentos, ao não ser 

necessária a implantação da maquinaria pesada associada à exploração de energia 

do vapor, que acarretava problemas como o ruído, a sujidade, a poluição ambiental e 

o perigo inerente à própria energia. A nova energia explorada resolve esses 

problemas, pois é um recurso silencioso, limpo, e facilmente transportável. 

Desta tendência surgiu o fenómeno dos parques industriais, pensados 

urbanamente, longe dos centros históricos, geralmente localizados nas entradas ou 

saídas das cidades, junto às principais vias de acesso. Esta nova ideia de implantar a 

indústria acaba por perder alguma continuidade territorial: na fase de afirmação da 

civilização industrial, não era necessário reflectir sobre a ideia de território da indústria 

porque um acaba por depender do outro através de uma lógica funcional; porém, 

nesta nova indústria não se pode dizer o mesmo, ao ter-se perdido o compromisso 

com o meio natural. Deve-se considerar que agora o complexo fabril ganha uma nova 

dimensão e produz uma ordem territorial onde o cuidado requerido na escala que se 

estabelece entre a indústria e o lugar em que se implanta é maior, tal como documenta 

o autor Vicente Manuel Vidal: “As implantações no território adquirem uma importância 

crescente na última metade do século XX, pois possuem a amplitude de escala 

suficiente para formar paisagens artificiais, cuja presença transforma territórios e cujo 

desaparecimento proporciona ruínas que se integram e fazem parte de uma nova 

paisagem.”23 

 

3.2. Indústria e Urbanismo em Lisboa 

 

O processo de industrialização em Portugal deu-se no sentido de dar resposta 

a carências várias, conforme foi sendo necessário. Foi um processo que se deu por 

surtos, que muitos historiadores acreditam nunca se ter chegado a concretizar em 

pleno.24 Pela mesma lógica de ideias, inicialmente a implantação da indústria foi-se 

dando, dentro e fora das cidades, sem grandes preocupações de cariz urbanístico ou 

de desenho urbano. As estruturas industriais apenas foram surgindo conforme as suas 

                                                           
23 Vicente Manuel Vidal, Indústria: cidade e território; a geografia da indústria, in, AA. VV., A Arquitectura da Indústria, 1925-1965, 
Registo Docomomo Ibérico, Edição Fundação DOCOMOMO IBÉRICO, Lisboa, 2005, p.77. 
24 Jorge Custódio, A indústria portuguesa na época do Movimento Moderno (1925-1965), in, AA. VV., A Arquitectura da Indústria, 
1925-1965, Registo Docomomo Ibérico, Edição Fundação DOCOMOMO IBÉRICO, Lisboa, 2005, p.14. 
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necessidades funcionais sem que houvesse controlo normativo ou regulamentar. A 

própria preocupação com o desenho urbano enquanto base de desenvolvimento das 

cidades não existia até à segunda metade do século XIX, onde é introduzida com a 

política de obras públicas do Fontismo, e com a criação dos Planos Gerais de 

Melhoramentos, em 1865. Só muito mais tarde, em 1934 o urbanismo se 

institucionaliza com os Planos de Urbanização, proposto pelo então Ministro das 

Obras Públicas e Comunicações, Duarte Pacheco, ficando estes planos da 

responsabilidade das Câmaras Municipais.25 

 Durante o período Oitocentista, as instalações industriais de pequenas 

dimensões vão instalar-se na malha urbana mais antiga – situação comumente 

observada, estas oficinas mecanizadas instalavam-se em caves ou em rés-do-chão de 

edifícios tipicamente habitacionais, ou no interior dos pátios formados por estes. Este 

modo de ocupação resultou do processo de transformação da actividade artesanal, 

pela sua adaptação aos meios tecnológicos. Por sua vez, as estruturas industriais de 

maior área de implantação, de mecanização a vapor, vão ocupar a periferia das 

cidades. É nesta época que surgem dois dos principais bairros industriais na periferia 

da cidade de Lisboa, Alcântara e Xabregas. Apesar da existência de exploração 

industrial em ambos os núcleos, com a implementação de novas vias de circulação, 

concorrendo com a vantajosa localização na proximidade de cursos de água e de cais 

acostáveis do rio Tejo, estes dois bairros viram a sua importância para a cidade 

potenciada, com a edificação de diversas instalações fabris, como por exemplo a 

Fábrica de Lanifícios Daupiás (1839), a Companhia de Fiação e Tecidos Lisbonense 

(1846), a Companhia União Fabril – CUF (1898) e a SIDUL (indústria alimentar de 

açúcares, finais do século XIX), na zona de Alcântara, e a antiga moagem de João de 

Brito, actual Nacional (1843), a Fábrica de Tabacos de Xabregas (1844), a Companhia 

Oriental de Fiação e Tecidos (1888), a Fábrica de Pólvora de Chelas (1898), a 

Sociedade Comercial Abel Pereira da Fonseca (1907) e a Fábrica de Material de 

Guerra de Braço de Prata, na zona de Xabregas. 

Para além destas indústrias foram instaladas muitas outras, chegando algumas 

delas a estar em actividade durante cerca de um século. De facto a implantação de 

todas estas instalações fabris redefiniu estes bairros industriais, mas essa implantação 

no território não foi pacífica. Face à necessidade de mão-de-obra, milhares de 

                                                           
25 Deolinda Folgado, O lugar da indústria no território, in, AA. VV., A Arquitectura da Indústria, 1925-1965, Registo Docomomo 
Ibérico, Edição Fundação DOCOMOMO IBÉRICO, Lisboa, 2005, p.82. 
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trabalhadores acorreram à cidade para se integrarem nas mais variadas actividades 

industriais, porém, um tão grande número de pessoas concentradas num espaço tão 

reduzido, vai criar um novo quadro de necessidades às quais era indispensável 

responder prontamente, nomeadamente novos espaços habitacionais. Assim a par da 

indústria foram também construídos edifícios habitacionais e infra-estruturas, as 

chamadas vilas operárias, que acabavam por formar pequenos conjuntos de indústria-

habitação, e em alguns casos até mesmo espaços de contacto social. 

“A malha industrial Oitocentista, não planificada, crescerá assim dependente de 

factores de natureza funcional e de circulação, criando na cidade uma fenomenologia 

de espaços de trabalho e de habitação particular, moldando-se à natureza do território 

e das sinergias entretanto geradas”26; assim se caracteriza a expansão urbana do 

século XIX em Lisboa. 

Já no século XX a actividade industrial passa a ser encarada de outra 

perspectiva, ao ser inserida nos Planos de Urbanização, a partir de 1934, 

conquistando um lugar funcionalmente adequado à sua especificidade. No Plano 

Director Municipal de Lisboa de 1948, Etienne de Groër propõe a criação de 

zonamentos como conceito base para o urbanismo. Este autor, “defendendo que o 

urbanismo deveria assegurar uma distribuição coerente das indústrias pelo território 

português através da elaboração de um futuro Plano Nacional de Urbanismo que 

descentralizasse o tecido produtivo das grandes cidades, propõe contudo uma nova 

área fabril no tecido urbano.”27 

Este conceito de zonamento foi de elevada importância para o que viria a 

suceder-se. Com este novo plano, foi definida uma nova área industrial na cidade de 

Lisboa, com uma regulamentação de edificação específica, o que fez com que o bairro 

industrial que à época lá se instalou, se assumisse como o paradigma da 

industrialização do século XX em Portugal e o prenúncio do que seriam os actuais 

parques industriais. Este novo bairro, localizado entre duas importantes vias de 

circulação, a Av. Marechal Gomes da Costa e a Av. Infante D. Henrique, manteve a 

tradição de apropriação do espaço junto ao rio, na mesma lógica oitocentista, 

instalando-se na proximidade do caminho-de-ferro, das novas vias rodoviárias de 

circulação que facilitaram a ligação à actual auto-estrada do Norte, e ainda do 

aeroporto de Lisboa. Aqui laboraram as mais variadas actividades industriais tais como 

                                                           
26 Idem, p.83. 
27 Ibidem, p.84. 
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têxtil, química, metalúrgica, produção de componentes eléctricos e indústria 

automóvel, albergadas em edifícios fabris inseridos em “alguns dos mais importantes 

programas arquitectónicos de cariz moderno, pensados exclusivamente para a função 

industrial.”28 Exemplos dessas edificações são a Fábrica Barros (António Veloso 

Camelo, 1947-1949), o Consórcio Laneiro (Nuno Teotónio Pereira e Vasco Costa), 

1951-1953), a Kores Portuguesa (Bento de Almeida e Victor Palla, 1956-1957), o 

Laboratório Pasteur (Carlos Manuel Ramos, 1958) e a fábrica DIALAP (Carlos Manuel 

Ramos e António Teixeira Guerra, 1960-1966). 

A cidade industrial lisboeta do século XX não se limitava, porém, aos limites da 

divisão administrativa, tendo-os já ultrapassado, e consolidado uma faixa de área 

industrial em redor desses limites, onde foram aproveitados os amplos espaços livres 

existentes para instalar indústrias de nova geração, ou as que se iam transferindo do 

centro da cidade de Lisboa para a periferia. Observam-se aqui os primeiros sinais de 

desindustrialização do centro histórico, com o encerramento de algumas das 

estruturas fabris da época de oitocentos e a mudança de outras para a periferia, na 

procura de novas áreas de instalação, de acordo com uma nova ordem, uma 

mentalidade de modernização dos processos produtivos e uma nova arquitectura que 

conseguisse responder adequadamente a esses novos requisitos. 

Actualmente encontramo-nos numa era pós-industrial, onde se assiste ao fim 

das indústrias de primeira geração, e à deslocação para outros locais das indústrias de 

segunda geração, numa lógica de economia de globalização. Como resultado destas 

transformações, somos herdeiros de um legado material único, testemunho da 

actividade produtiva e do desenvolvimento tecnológico do Homem, ao longo dos 

últimos duzentos anos, sensivelmente. Interessa defender este legado, como qualquer 

outro que tenha contribuído de alguma maneira para a História, pois representam 

mais-valias na transmissão de conhecimento e dos valores humanos, para as 

gerações futuras. 

 

 

 

 

                                                           
28 Ibidem, p.84. 
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3.3. O Património e a Arquitectura Industrial 

 

“O património industrial retém para as gerações futuras as mudanças operadas 

ao nível do saber-fazer, da ciência, da mecânica e do automatismo indissociáveis de 

uma reestruturação económica, social, cultural e técnica, fazendo avançar 

mentalidades do seu tempo. É por isso imperioso salvaguardar o património 

industrial”.29 Devemos aqui fazer a clarificação do que se entende por património 

industrial. 

Segundo Paulo Pereira30, património é todo o objecto construído que tem a 

capacidade de projectar no ser humano uma compreensão dinâmica e assim fazer 

com que o homem estabeleça uma relação com esse objecto. O homem, por seu lado, 

confere assim um determinado sentido e significado a esse objecto, dando-lhe uma 

dimensão cultural. Assim, “património construído é tudo aquilo que verte de uma 

epifania do lugar.”31 Mas mais especificamente, património industrial pode ser 

entendido como o conjunto que engloba os vestígios da cultura industrial, e que 

possuam valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico ou científico. Neste 

conjunto são englobados todos os bens materiais móveis, relacionados com os 

processos de fabrico, como a maquinaria, por exemplo, e os bens imóveis, como as 

fábricas, minas, infra-estruturas e estruturas construídas com o fim de apoiar a 

actividade industrial, como edifícios de habitação.32  

O movimento a favor da defesa do património industrial surge com mais fervor 

na década de 50, em Inglaterra, após a destruição de inúmeras fábricas durante a 

Segunda Guerra Mundial, sendo também nessa década que o historiador britânico 

Michael Rix impõe o conceito de “Arqueologia Industrial”, como a disciplina que se 

ocupa do estudo do Património Industrial. Foi a partir deste momento que a 

reabilitação deste tipo de arquitectura aumentou.33 Em Portugal, os edifícios de 

carácter industrial e técnico, começaram a ser integrados no conjunto de bens 

classificados como património, em meados dos anos 80 do século XX,34 no entanto, 

                                                           
29 In, KITS – Património | KIT03 – Património Industrial, IHRU/IGESPAR, Lisboa, Novembro de 2010. 
30 Paulo Pereira, Património Edificado – Pedras Angulares, Aura, 2004. 
31 Idem, p.10. 
32 In, Carta de Nizhny Tagil sobre o Património Industrial, TICCIH, Julho de 2003, p.3. 
33 AA. VV., Industrial Chic – Reconverting Spaces, Edições Gribaudo, Itália, 2006, p.5. 
34 Deolinda Folgado, ‘A Memória ao Negro’ ou a Salvaguarda como Reduto da Memória, in, AA. VV., Revista Património Estudos 
– Salvaguarda do Património, Nº6, Instituto Português do Património Arquitectónico, 2004, p.23. 
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Portugal parece ainda “padecer de uma certa mudez perante os desafios da 

salvaguarda de um tempo mais recente.”35 

 O edifício industrial representou, em Portugal, a possibilidade da 

experimentação de um programa arquitectónico moderno por excelência, sem a 

necessidade de, na maior parte das vezes, serem questionados os seus conteúdos 

simbólicos. A sua arquitectura foi realizada livremente, sem os constrangimentos 

políticos a que estavam sujeitos os equipamentos colectivos, pois estava menos 

exposta ao público, o que permitiu que o campo da plasticidade e da figuração 

pudessem ser mais explorados. O resultado foi uma temática que valorizou a 

experimentação de novos materiais e estéticas, e o aprofundamento de conceitos que 

se relacionam directamente com a produção e o espaço de trabalho, como a higiene, a 

luz e a ventilação, com uma arquitectura que “tomou, muitas vezes, feições ‘ousadas’, 

quase de ‘vanguarda’”.36 

 Estes edifícios, porém, representam uma ameaça para si mesmos, pela sua 

própria natureza transitória e provisória, por serem tão “puramente” funcionais, pela 

sua marcada estética, pelas suas desmesuradas áreas e dimensões, pela sua 

diversidade, pelo seu encerramento e abandono, pela sua consequente ruína, e no 

pior cenário, com o desafio de lidar com os restos fabris, enquanto parte integrante de 

uma paisagem construída, muitas vezes pela própria fábrica.37  

Estas ruínas acabam por representar elementos de identidade dos territórios 

onde se estabeleceram e das pessoas que habitam esses territórios, que 

acompanharam essa implantação (que muitas das vezes era acompanhada de fortes 

mudanças e destruições), e onde muitas dessas pessoas chegaram a trabalhar. Se 

por um lado, estas fábricas representam memórias de profundas alterações na 

paisagem, o aumento da poluição e degradação ambiental e a ameaça da 

consistência histórica das cidades onde se implantaram, por outro, o declínio industrial 

representa uma sensação de fracasso e de abandono entre os habitantes que dessas 

fábricas viveram, em tempos passados. 

 A preservação do património industrial é, no entanto, um dos maiores desafios, 

pois as fábricas, perdendo a sua função produtiva, tendem a cair na ruína, e “só 

                                                           
35 Idem, p.20. 
36 Jorge Figueira, Ana Vaz Milheiro, O fim da fábrica, o início da ruína, in, AA. VV., A Arquitectura da Indústria, 1925-1965, 
Registo Docomomo Ibérico, Edição Fundação DOCOMOMO IBÉRICO, Lisboa, 2005, p.91. 
37 Op. Cit., p.21. 
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‘artificialmente’ viriam as suas configurações primitivas resistir”.38 A opção da 

reutilização é ainda um campo que deve ser explorado e estudado, dada a falta de 

experiência, e até de modelo, em território nacional.39 

 

3.4. A Reutilização como o Caminho a Seguir 

 

A recuperação de antigas unidades e estruturas fabris, de carácter puramente 

funcional, é geralmente de difícil entendimento, pelo menos aos olhos daqueles que 

não vêm nessa recuperação, um modo de enriquecimento material. Mas atrás de 

umas simples ruínas industriais encontramos bastante mais do que aquilo que 

aparentam ser. Conservar uma estrutura industrial “não é apenas uma questão de 

sensibilidade estética, mas também de ordem ética”, pois a fábrica, ao ser parte 

integrante da cidade, faz parte da memória da sua construção, e engloba uma 

“significância cultural, social, histórica de uma dinâmica recente da evolução do 

Homem, com uma dimensão colectiva”.40 Estes elementos são as próprias condições 

do Lugar, do qual o ser humano depende para encontrar equilíbrio e bem-estar. O 

Homem depende da beleza dos lugares, dos monumentos, do lazer das cidades, das 

obras do passado, da circulação automóvel, do urbanismo, da pureza do ar… A 

conservação do património integra assim um modo de manter o Lugar e de não o 

negar. 

O gesto da preservação prende-se grandemente com esta exigência 

contemporânea de recuperação do valor da história e da memória, na construção de 

um quadro patrimonial, que mantenha as referências fundamentais destas unidades 

industriais. Mas para além dos motivos históricos e culturais, há ainda que salientar as 

razões mais práticas, de ecologia, de reutilização e de escassez de meios, e por isso, 

outro dos motivos pelos quais vale a pena a preservação, é como meio de “combate” à 

falta de espaço no centro das cidades e à dificuldade de crescimento nas suas 

periferias, que começa já a mostrar ser uma opção pouco viável a vários níveis. 

                                                           
38 Op. Cit., p.93. 
39 Paulo Pereira, Património Edificado – Pedras Angulares, Aura, 2004, p.86. 
40 Deolinda Folgado, ‘A Memória ao Negro’ ou a Salvaguarda como Reduto da Memória, in, AA. VV., Revista Património Estudos 
– Salvaguarda do Património, Nº6, Instituto Português do Património Arquitectónico, 2004, p.21. 
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 Para que se estabeleça um desenvolvimento sustentado é indispensável que 

se dê lugar à reciclagem e à reutilização. Esta atitude abrange implicações complexas 

de ordem ecológica, económica e até política, no entanto, é crucial constatar que a 

reciclagem e a reconversão são actos naturais e necessários, tanto a nível individual 

como colectivo. Em termos sociais, a recuperação de edifícios devolutos cria 

dinamismo, pequenos centros de reabilitação urbana e diversidade visual. Estas 

circunstâncias são geradoras de qualidade de vida dos bairros e mantêm viva a 

memória colectiva das cidades.41 

Chegam-nos inúmeros casos 

internacionais de reutilizações de 

edifícios industriais, e as opções 

multiplicam-se: museus, habitação, 

centros culturais, centros de 

congressos, centros de arte 

contemporânea, ateliers, escolas ou 

hotéis. Importa salientar a 

possibilidade de dar um novo rumo às 

antigas estruturas fabris, que não o 

simples desaparecimento da 

fisionomia dos sítios e da imagem 

identitária dos lugares industriais.42 

Em Portugal, especificamente no 

caso de Lisboa, surgem já exemplos 

de sucesso, como o caso de uma 

antiga fábrica de lâmpadas, na 

Avenida 24 de Julho, reconvertida em 

habitação do tipo loft, num projecto da autoria dos arquitectos Raul Abreu e Miguel 

Varela Gomes, os antigos Armazéns Frigoríficos de Bacalhau, na Doca de Alcântara, 

reconvertidos no actual Museu do Oriente, projecto da autoria do arquitecto João Luís 

Carrilho da Graça ou os exemplos em que, com pouca intervenção em termos de obra, 

se consegue uma excelente apropriação do espaço através de novos conceitos de 

espaço de trabalho, como no caso da actual LX Factory, a antiga Companhia de 

                                                           
41 AA. VV., Industrial Chic – Reconverting Spaces, Edições Gribaudo, Itália, 2006, p.7. 
42 Op. Cit., p.26. 

Figura 1 – Edifício Alcântara LOFT, Avenida 24 de Julho, Lisboa 

Figura 2 – Museu do Oriente, Doca de Alcântara, Lisboa 
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Fiação e Tecidos Lisbonense, que 

alberga hoje uma grande variedade de 

actividades empresariais. 

 É importante referir que o 

fenómeno da salvaguarda é um 

desafio de difícil superação, no 

sentido em que, ao serem 

readaptados, estes espaços devem 

ser encarados como “‘monumentos’ 

portadores de referenciais significantes” para que se possam prolongar no tempo. “A 

sensibilidade terá de estar aliada ao conhecimento e inscrita em procedimentos 

patrimoniais e urbanísticos.”43 O caminho da reutilização é, no entanto, aquele por 

onde devemos seguir. “É à cultura arquitectónica que a “fábrica moderna” deve 

poeticamente regressar. Reside, portanto, em processos que inovem a história da 

arquitectura, a elucidação de conteúdos que construam novas visões de futuro para o 

seu significado, devolvendo-o à contemporaneidade, com a sua hibridez, com os seus 

desvios e contradições.”44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 Idem, p.27. 
44 Jorge Figueira, Ana Vaz Milheiro, O fim da fábrica, o início da ruína, in, AA. VV., A Arquitectura da Indústria, 1925-1965, 
Registo Docomomo Ibérico, Edição Fundação DOCOMOMO IBÉRICO, Lisboa, 2005, p.93. 

Figura 3 – LX Factory, Alcântara, Lisboa 



 

13 

4. REABILITAÇÃO E RECONVERSÃO DA ANTIGA FÁBRICA “A NAPOLITANA” 

 

4.1. Identificação do Objecto de Estudo – Fábrica “ A Napolitana” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINAÇÃO ORIGINAL:  Fábrica “A Napolitana” 

LOCALIZAÇÃO:  Travessa Teixeira Júnior, Nº1; freguesia de Alcântara, concelho de 

Lisboa, distrito de Lisboa 

ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO:  Início em 1908 com sucessivas obras de ampliação 

AUTORES DO PROJECTO:  Charles Vieillard e Fernand Touzet 

PROCESSO DO PROJECTO:  Obra nº 24497 do Arquivo Municipal de Lisboa 

PROPRIETÁRIO ORIGINAL:  Gomes, Brito, Conceição, Reis & Cª 

TIPO DE OCUPAÇÃO ORIGINAL:  Indústria Moageira Alimentar 

PROPRIETÁRIO ACTUAL:  Auchan 

TIPO DE OCUPAÇAO ACTUAL:  Escritórios Administrativos da Empresa 

INTERESSE PATRIMONIAL:  Bem Imóvel de Interesse Municipal 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO:  Razoável 

Figura 4 – Vista aérea sobre a zona ribeirinha de Alcântara, marcando o local onde se insere o 
objecto de estudo, marcado a vermelho 

Figura 5 – Vista aérea sobre a zona industrial onde se 
insere o objecto de estudo, marcado a vermelho 

Figura 6 – Vista aérea da implantação do objecto de estudo 
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4.2. Contexto Histórico-cultural de Alcântara 

 

O velho bairro de Alcântara, hoje um dos mais animados centros de vida 

nocturna de Lisboa, foi outrora um importante ponto de desenvolvimento industrial na 

cidade, sendo considerado “um daqueles lugares tão repletos de história e carácter 

que suportam mudanças sem perder a identidade.”45 

A ocupação do vale de Alcântara remonta 

aos tempos do Paleolítico, de cujo período, foram 

encontrados utensílios junto às margens da 

ribeira, com o mesmo nome do sítio. Existem 

também sinais da presença dos Romanos na área 

de Alcântara, por volta do século III d.C., época 

em que terá sido construída a ponte que deu mais 

tarde o nome ao lugar (Al-qantara), durante a 

presença muçulmana. 

Entre a reconquista de Lisboa, em 1147 até meados do século XIV as terras de 

Alcântara eram constituídas por terrenos e herdades doadas pela monarquia 

portuguesa a diversos nobres, ordens militares e religiosas pelo que, as edificações 

existentes, no lugar de Alcântara neste período, eram pouco mais que conventos, 

palácios e áreas de exploração agrícola. Do local existe uma descrição de Alexandre 

Herculano, que o caracteriza como “montes e ladeiras, lugares selvosos e chãos 

calvos, barrocais, silvados e olivedos, que se penduravam pelas encostas até à 

margem do Alcântara”.46 

No fim do século XV já era de assinalar alguma actividade industrial junto à 

ribeira. Eram bastante exploradas as pedreiras de Alcântara de onde eram extraídas 

pedra para cal e para cantaria de lioz destinadas a obras na cidade, e cujos 

carregamentos eram efectuados na ponte de Alcântara, onde ainda chegava um 

esteiro do Tejo. 

                                                           
45 Carlos Consiglieri, Pelas Freguesias de Lisboa: Lisboa Ocidental – São Francisco Xavier, Santa Maria de Belém, Ajuda, 
Alcântara, Biblioteca da Educação – Câmara Municipal de Lisboa, Lisboa, 1996, p.135. 
46 Alexandre Herculano citado em, Carlos Consiglieri, Pelas Freguesias de Lisboa: Lisboa Ocidental – São Francisco Xavier, 
Santa Maria de Belém, Ajuda, Alcântara, Biblioteca da Educação – Câmara Municipal de Lisboa, Lisboa, 1996, p.136. 

Figura 7 – Desenho da Ponte de Alcântara, da 
autoria de Francisco de Holanda, em “Da fábrica 

que falece à cidade de Lisboa”, 1571 
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A 25 de Agosto de 1580 deu-se a Batalha da Ponte de Alcântara, durante a 

qual Portugal perdeu a independência para os espanhóis. Durante o domínio filipino 

foram implantados conventos, um palácio real e um hospital que trouxeram alguma 

dinâmica, propícia ao desenvolvimento urbano do lugar. 

Durante o século XVII o lugar de Alcântara era procurado pelos nobres e 

monarquia como local de passeio e de recreio, pelo que se começaram a instalar 

diversas quintas e moradias nobres. Como prenúncio do importante foco industrial que 

viria a tornar-se o lugar, em 1690 começa a ser construída a Fábrica da Pólvora, junto 

à ribeira de Alcântara. 

O terramoto de 1755 provocou alguns estragos, nomeadamente no Palácio 

Real e no Convento do Calvário, mas no geral dizia-se que Alcântara não sofreu muito 

com o terramoto, o que atraiu a população lisboeta para o local. Ainda no século XVIII, 

Marquês de Pombal fomentou o desenvolvimento industrial do lugar, autorizando o 

estabelecimento de diversas indústrias, uma delas a Tinturaria da Real Fábrica das 

Sedas. 

Em 1770 foi criada a freguesia de 

Alcântara, cujo crescimento populacional 

aumentava significativamente com a instalação 

sucessiva de novas indústrias até meados do 

século XIX, com uma grande concentração de 

indústrias da actividade têxtil e química, entre as 

quais destacam-se a Fábrica de Lanifícios 

Daupiás (1839), a Companhia de Fiação e 

Tecidos Lisbonense (1846) e Companhia União 

Fabril – CUF (1898). 

Nos finais do século XIX houve outro 

grande contributo para o desenvolvimento urbano 

de Alcântara: uma acentuada melhoria nos 

transportes públicos, com a instalação de filiais de 

companhias transportadoras (a Carris), de novas 

carreiras e linhas férreas e de novos veículos, 

incluindo os primeiros eléctricos. Alcântara vê a 

sua industrialização recrudescer com a abertura 

Figura 8 – Desenho da Ponte de Alcântara, da 
autoria de Nogueira da Silva, de cerca de 1900 

Figura 9 – Carros eléctricos passam em frente ao 
Palácio Burnay, fotografia de cerca de 1907 
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da circunvalação (1852-1957), e com a ligação ferroviária à linha do Rossio (1888), 

através da criação da estação Alcântara-Terra (momento em que se construiu o 

primeiro troço do Caneiro de Alcântara, desde o rio Tejo até à estação de Alcântara-

Terra, por motivos de sanitários). Dada a quantidade de indústrias que se 

implantaram, também os trabalhadores se começam a deslocar para a zona de 

Alcântara, procurando residência. É nesta altura que surgem os primeiros bairros 

operários na freguesia, como o Bairro de Santo Amaro e o Bairro do Calvário. 

O carácter popular e operário que ainda hoje verificamos em Alcântara, cedo 

deu origem a um movimento associativo, com grande concentração de associações, 

colectividades, cooperativas, entre outros. Os acelerados ritmos de trabalho nas 

fábricas e as precárias condições de vida acabaram por originar muitos conflitos 

sociais e greves. 

O bairro de Alcântara foi um dos mais firmes baluartes republicanos no início 

do seculo XX. Alcântara tornou-se um dos centros de dinamização cultural da cidade e 

de propagação dos ideais liberais e republicanos da época – era conhecido como o 

“Bairro Republicano”, que conspirava contra a monarquia. Foi aqui que se recrutaram 

mais elementos, na preparação para a revolução republicana, carácter que se 

manteve durante a ditadura salazarista com participações em revoltas e movimentos 

de oposição. 

Em 1936/7 foram criados o Bairro do Alvito 

e o Parque Nacional de Monsanto, porém, a partir 

da década de 50, assistiu-se a uma progressiva 

diminuição da população residente no bairro e à 

sua terciarização, devido à desactivação das 

fábricas e à transferência forçada de moradores 

para a construção de vias de circulação como a 

Avenida de Ceuta e a Ponte 25 de Abril, factores 

que levaram ao aparecimento de “vazios” na malha consolidada da zona. Ainda na 

segunda metade deste século foi construído, na encosta nascente, o bairro 

clandestino conhecido como “Casal Ventoso”, de características socioculturais 

degradadas e com construção de fraca qualidade arquitectónica, que constituiu um 

elemento perturbador na paisagem do vale. No final do século XX, este bairro acabou 

por ser demolido, e os seus habitantes foram realojados, em edifícios construídos para 

Figura 10 – Construção do Caneiro de Alcântara 
junto à Ponte de Alcântara, fotografia de 1945 
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esse efeito, ao longo da Avenida de Ceuta, mas os espaços que esta demolição 

libertou continuam ainda por reabilitar. 

O século XXI introduz ao vale de Alcântara, importantes desafios de 

reconversão urbana por resolver. Actualmente Alcântara sofre com problemas como o 

trânsito, habitação degradada, população residente envelhecida e zonas deixadas ao 

abandono. É necessário fazer face ao estado geral de elevada degradação urbana e 

paisagística em que toda a área de encontra. 

Figura 11 – Evolução da zona ribeirinha de Alcântara: excerto da 
Carta Topográfica de Lisboa e seus Subúrbios de Duarte José 

Fava, 1807 

Figura 12 – Evolução da zona ribeirinha de Alcântara: 
excerto da Carta Topográfica de Lisboa de Filipe Folque, 

1856 – 1868 

Figura 13 – Evolução da zona ribeirinha de Alcântara: excerto da 
Carta Topográfica de Lisboa de Silva Pinto, 1904 – 1911 

Figura 14 – Evolução da zona ribeirinha de Alcântara: 
excerto da Carta Militar de Lisboa, 1993 



 

18 

4.3. O Plano de Urbanização e o Futuro de Alcântara  

 

O vale de Alcântara já havia sido alvo de atenção por parte das entidades 

municipais, tendo já existido uma proposta de um Plano de Urbanização para a área, 

em cerca de 1995, que nunca chegou a ser concretizado. No entanto, apraz-nos referir 

que foi aprovado pela Câmara Municipal de Lisboa, em Setembro de 2011, o Plano de 

Urbanização de Alcântara, sob coordenação do Arquitecto Manuel Fernandes de Sá, e 

que engloba toda a área do Vale de Alcântara, limitada sensivelmente, a norte pelo 

viaduto Duarte Pacheco descendo até a zona ribeirinha do Tejo, a nascente pela 

ravina dos Prazeres até ao Porto de Lisboa e a poente pela encosta da Serra de 

Monsanto até aos terrenos que acompanham a implantação da Ponte 25 de Abril. 

Dada a importância que a análise desta proposta traria, no âmbito do 

desenvolvimento do presente Projecto Final de Mestrado, é de realçar as grandes 

opções dessa proposta, como fundamento para o próprio projecto. 

Figura 15 – Excerto da Planta de Enquadramento das Grandes Opções do Plano de Urbanização de Alcântara para o 
sector sul do Vale de Alcântara 
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Uma das principais questões que este Plano de Urbanização se propõe a 

solucionar, é a reformulação do nó ferroviário de Alcântara, que passa pela construção 

de um acesso ao terminal de contentores de mercadorias do Porto de Lisboa e uma 

nova ligação ferroviária entre a linha de Cascais e a linha de Cintura. Para além desta 

nova ligação, as excelentes condições de acessibilidade rodoviária, ferroviária e 

marítima da área, serão também potenciadas pela entrada em funcionamento da 

Estação do Alvito. Estas reformulações criam condições para o reforço de uma nova 

centralidade urbana que se integra numa lógica de desenvolvimento de polaridades 

periféricas de Lisboa, servidas por uma linha de caminhos-de-ferro. 

De acordo com a proposta do Plano, o próprio processo histórico de 

desenvolvimento da área criou as condições para a sua transformação e 

modernização, pois as áreas que ficaram libertas com a desactivação e deslocação 

das diversas indústrias, deixaram terrenos vazios com excelentes condições de 

renovação urbana, sem que se tenha de suportar os custos de realojamento.47 

Em termos paisagísticos e ambientais, o vale de Alcântara oferece 

potencialidades notáveis e cuja valorização é indispensável, pela proximidade do 

Parque Nacional de Monsanto com o rio Tejo. “O facto de este potencial ter sido 

desconsiderado, criou condições ambientais adversas, o que constitui mais um desafio 

que este Plano pretende ultrapassar.”48 

Neste sentido, o plano assenta em 3 temáticas gerais de actuação: as 

infraestruturas viárias, os transportes e o estacionamento; o ambiente, a paisagem e o 

desenho urbano; e a centralidade urbana que se pretende reforçar. 

Em termos de infraestruturas viárias e transportes, o Plano pretende assegurar 

a articulação entre as áreas fragmentadas de Alcântara, nomeadamente, as áreas a 

norte e a sul da linha ferroviária de Cascais, e a área do Porto de Lisboa, e que 

representam as principais condicionantes. Para tal é proposta uma reformulação do 

sistema de transportes, criando uma plataforma multimodal integrada na malha 

urbana, que articula o transporte ferroviário entre as linhas de Cascais, de Cintura e 

Sul, o transporte metropolitano com a abertura da Estação de Metro do Alvito e as já 

existentes redes de eléctricos e autocarros. Este sistema de transportes será inserido 

                                                           
47 Manuel Fernandes de Sá, Plano de Urbanização de Alcântara – Estudo Prévio – Volume II: Proposta, Câmara Municipal de 
Lisboa, Lisboa, Fevereiro de 2009, p.7. 
48 Idem, p.7. 
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e dará coerência ao novo Sistema de Espaços Colectivos, que constituirá o elemento 

estruturador do tecido urbano. 

Quanto às opções ambientais e paisagísticas, será reequilibrado o sistema 

ecológico do Vale de Alcântara, assegurando-se a sua correcta drenagem hídrica e 

atmosférica. “Efectivamente, uma das grandes apostas do Plano é ‘reconstruir’ e 

tornar legível este Vale, trazendo-o até à sua confluência com o Tejo.” Dentro desta 

lógica, é proposta a criação de uma estrutura ecológica “bem caracterizada e 

dimensionada”, que acompanha o vale desde norte até à sua ligação ao Tejo, 

demarcando esta ligação natural, como qualificadora da imagem da cidade.49 

Finalmente, no que respeita à coesão territorial, há a necessidade de articular 

os diversos tecidos urbanos, caracterizados por uma grande fragmentação. Outra das 

propostas é, então, estabelecer a tão necessária relação entre esses tecidos, que 

garanta a coerência morfológica da cidade, nomeadamente entre as novas situações 

urbanas com os tecidos históricos que ainda caracterizam Alcântara. Para tal, será 

impreterível reformular a rede viária e potenciar a criação de novos espaços públicos 

de passeio e lazer, que contribuam para uma melhor estruturação da área. 

A reutilização e conservação do património desempenham aqui um papel 

importante: “A concretização destes objectivos implica o desenvolvimento de políticas 

de valorização do património cultural existente, encorajando a fixação de usos 

adequados à sua preservação bem como a sua integração num tecido urbano 

requalificado.”50 O plano defende ainda que, no sentido de reforçar uma centralidade 

urbana, é necessária a promoção da fixação de actividades diversificadas e com 

vocação central, tais como equipamentos, serviços e actividades económicas de base 

tecnológica, sedes de empresas, entre outras, valorizando “a qualidade urbana da 

área promovendo uma imagem com uma forte identidade, o que contribui 

decisivamente para a sua competitividade urbana.”51 

 

 

 

                                                           
49 Ibidem, p.8. 
50 Ibidem, p.8. 
51 Ibidem, p.9. 
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4.4. Análise Físico-Social do Lugar de Alcântara 

 

Toda a área é em geral uma zona muito movimentada e dinâmica, no entanto, 

esta zona está actualmente pouco integrada na cidade, em grande parte pelas ruas 

que se encontram fechadas, ou pelos edifícios devolutos. Por outro lado, a ligação ao 

rio é praticamente nula devido ao atravessamento de uma barreira, constituída pelas 

Avenidas da Índia e de Brasília. Trata-se de um verdadeiro espaço canal que actua 

como corte da relação da cidade com o rio, e cria problemas ainda maiores devido à 

quase ausência de afastamento entre esta barreira e os edifícios existentes, 

parecendo não ter havido nenhuma servidão administrativa aplicada na altura. É um 

espaço de trânsito rápido, com poucas paragens e de tráfego intenso. Esta situação 

de separação é ainda agravada pela passagem do comboio da Linha de Cascais 

seguindo a direcção da Marginal, que actua como barreira intransponível, pois o 

comboio encontra-se vedado e elevado, reforçando o já dificultado atravessamento 

pedonal para o lado do rio, que apesar de ter equipamentos lúdicos e restauração, não 

é um local de fácil acesso, descurando a sua beleza, o contacto com o rio e seu 

potencial aproveitamento de lazer para a cidade. 

A zona de Alcântara suporta, hoje em dia, um uso misto, ou seja, habitacional, 

comércio, industrial e de lazer, a norte da Av. de Brasília, porém surge subvalorizada 

em vários aspectos, como por exemplo no que respeita ao peão, como já foi referido, 

com percursos longos, sem sombra, sem elementos verdes, sem mobiliário urbano, 

sem locais de refúgio e com bastante ruído, por pavimentos nem sempre nas melhores 

condições, ou na maior parte dos casos ocupados por automóveis, o que torna este 

tipo de percursos cansativos, pouco apelativos e indiferenciados. 

Apesar de todas estas potencialidades, tem-se assistido nos últimos anos a um 

decréscimo acentuado da população residente em Alcântara, e simultaneamente, ao 

seu envelhecimento. “Este fenómeno que ocorre frequentemente nas áreas centrais 

das cidades consolidadas é particularmente gravoso na freguesia de Alcântara, onde a 

população com menos de 20 anos é de 13,6% e com mais de 65 anos é de 29%.”52 

 

                                                           
52 Manuel Fernandes de Sá, Plano de Urbanização de Alcântara – Proposta de Plano – Volume I: Relatório – Análise, Câmara 
Municipal de Lisboa, Lisboa, Julho de 2011, p.44. 
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4.5. Análise do Objecto de Estudo 

 

4.5.1.  Breve História da Fábrica “A Napolitana” 

 

A fábrica A Napolitana insere-se na fase em que a indústria moageira alimentar 

se afirma em território nacional, na época após a Primeira Guerra Mundial. Assistia-se 

ao crescimento desta actividade industrial desde meados do século XIX, com a rápida 

substituição dos antigos moinhos de vento e de maré, de tradição mediterrânica, pelas 

novas moagens mecânicas, de tecnologias americana, francesa e austro-húngara, que 

levaram ao abandono dos engenhos tradicionais. A partir desta fase, até à década de 

40 do século XX, assistiu-se assim à instalação de inúmeras fábricas de moagem, 

para fabrico de farinhas, massas ou bolachas, um pouco por todo o país, porém com 

especial incidência nas áreas mais industrializadas. 

No início do século XX, a concorrência no sector levou a que muitas das 

indústrias mais pequenas fossem adquiridas pelas congéneres de maior poder 

económico; foi uma altura em que se assistiu “a uma rápida concentração (que então 

significava modernização e eficácia): das 179 fábricas em 1905, passou-se ao número 

de 104 em 1910 e ao de 64 em 1914 […]”.53 Dentro destes, há a destacar o caso da 

fábrica A Nacional – de inegável importância não só no universo industrial português 

mas também a nível histórico, social e económico – que acaba por adquirir a fábrica A 

Napolitana, nessa lógica de concentração de indústrias. 

Em 1908, é criada a marca A Napolitana, 

pela firma Gomes, Brito, Conceição, Reis & C.ª, 

que no mesmo ano solicita ao município de Lisboa 

a construção da fábrica, no tecido industrial de 

Santo Amaro. Existe pouca informação sobre esta 

empresa, aparecendo apenas algumas referências 

em feiras e exposições industriais, porém a sua 

actividade não teve muita longevidade.54 

                                                           
53 José Manuel Fernandes, Arquitectura e Indústria em Portugal no Século XX, SECIL, 2003, p.32. 
54 Deolinda Folgado, “A Napolitana”: Programa arquitectónico ao serviço da indústria, in, AA. VV., Revista Património Estudos – 
Salvaguarda do Património, Nº6, Instituto Português do Património Arquitectónico, 2004, p.102. 

Figura 16 – Construção da Fábrica “A Napolitana”, 
1908 
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Figura 19 – Fotografia do motor, interior da Central 
Termo-eléctrica 

 A fábrica vai implantar-se numa zona da 

cidade onde proliferavam indústrias congéneres, 

tal como estas, escolhendo a sua localização 

segundo critérios de circulação – junto ao rio e 

aos caminhos-de-ferro. Mas a implantação de A 

Napolitana vai mais além, ao integrar-se numa 

zona em franco crescimento da cidade de Lisboa, 

a freguesia de Alcântara, uma área 

marcadamente industrial, e ultrapassando deste 

modo o fenómeno individual para de integrar na 

escala da cidade. 

 A fábrica acabou por ser adquirida, em 

1926, pela Companhia Industrial de Portugal e 

Colónias (CIPC – actualmente conhecida por A 

Nacional55) mantendo-se em funcionamento até 

ao ano de 1970, data em que a CIPC vende o imóvel, estando actualmente ocupado 

pelos escritórios da empresa Auchan. 

 As instalações da fábrica marcavam pela 

modernidade, tanto a nível tecnológico56 como 

arquitectónico. Prova disso, foi o facto de o 

projecto da fábrica ter sido divulgado, durante 

quatro números, na publicação dedicada à 

arquitectura contemporânea, A Construção 

Moderna, cujo programa preferencial era o da 

habitação.57 Tratava-se de uma fábrica moderna, 

com os mais actualizados sistemas de fabrico, 

que introduziu novidades no espaço laboral e no conceito de venda: os espaços de 

                                                           
55 A fábrica A Nacional surge da fusão de várias fábricas: a primeira fusão com a integração da fábrica João de Brito na fábrica 
Nova Companhia Nacional de Moagem, em 1917, em seguida deu-se a fusão entre esta última com a Companhia Nacional de 
Alimentação, dando origem à Companhia Industrial de Portugal e Colónias, em 1919, que em 1986 alterou a denominação para 
A Nacional – Companhia Industrial de Transformação de Cereais, SA. Nos anos 30 a empresa contava com mais de 14 
instalações fabris a funcionar simultaneamente, só na cidade de Lisboa, tendo a sua actividade decorrido por mais de 100 anos. 
In, Jorge Custódio, Deolinda Folgado, Caminho do Oriente – Guia do Património Industrial, Livros Horizonte, Lisboa, 1999, p. 
119, 124. 
56 “A Napolitana opta pela modernização motriz, instalando na casa das máquinas um potente motor da marca Franco Tosi, de 
Legnano (Itália)”. In, Deolinda Folgado, “A Napolitana”: Programa arquitectónico ao serviço da indústria, in, AA. VV., Revista 
Património Estudos, Nº6, Instituto Português do Património Arquitectónico, 2004, p.103. 
57 Idem, p.104. 

Figura 17 – Fotografia da Fábrica “A Napolitana”, 
década de 30, século XX 

Figura 18 – Fotografia da Fábrica “A Napolitana”, 
década de 30, século XX 
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trabalho marcados pela higiene e pela novidade 

da instalação de iluminação eléctrica, e a 

preocupação atribuída à marca, demonstrada 

pela concepção e grafismo das embalagens, que 

constituíram importantes inovações. Mesmo após 

a aquisição das instalações por parte da CIPC, a 

qualidade e a imagem da marca foram mantidas, 

dada a boa aceitação entre os consumidores. 

 A linguagem arquitectónica da fábrica, com 

o decorativismo e plasticidade dados pelo 

contraste entre o tijolo sílico-calcário branco e 

cinzento, demonstra a já característica imagética 

da dupla de construtores civis franceses “Charles 

Vieillard & Fernand Touzet”, considerados os 

grandes protagonistas das obras realizadas com 

este tipo de tijolo aparente, em Portugal.58 O tijolo 

sílico-calcário, composto por cal viva em pó e 

areia que lhe conferem a tonalidade 

esbranquiçada, é originário da Alemanha, e teve 

rápida divulgação durante o fim do século XIX e 

início do século XX, devido às suas propriedades 

ignífugas e ao baixo custo de produção, 

tornando-o adequado à aplicação em edifícios 

industriais. O novo material chegou a ser 

divulgado pela já mencionada revista A 

Construção Moderna, porém não teve grande 

aceitação em Portugal: os técnicos receavam que 

não fosse fiável, e os arquitectos receavam 

assumir opções estéticas fora dos padrões 

geralmente observados.59 

                                                           
58 António Maria A. Santos, “Arquitectura de Tijolo” e Indústria – A Introdução do Tijolo Sílico Calcário em Portugal (1903-1913), 
in, Revista Arqueologia e Indústria, Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial, Nº1, Julho 1998, p.107. 
59 Idem, p.106. 

Figura 20 – Fotografia da secção de limpeza 

Figura 21 – Fotografia da secção de fabrico de 
massas 

Figura 22 – Embalagens de produtos das marcas 
“A Nacional” e “A Napolitana” 
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 A fábrica já foi alvo de um estudo de reabilitação, numa parceria entre os 

arquitectos Frederico Valsassina e Manuel Aires Mateus, a pedido dos proprietários 

actuais, cujo programa inclui habitação, escritórios, zona comercial e health-center. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Desenhos técnicos do estudo de reabilitação da antiga Fábrica “A Napolitana”, da autoria dos 
arquitectos Frederico Valsassina e Manuel Aires Mateus 
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4.5.2.  Análise Fenomenológica 

 

4.5.2.1.  A Fenomenologia e o Método Fenomenológico  

 

A fenomenologia e o método fenomenológico constituem importantes 

contributos no estudo da Arquitectura. A fenomenologia é entendida “como a disciplina 

que descreve e interpreta os fenómenos que se apresentam à percepção tornando 

indissociáveis “sujeito” e “objecto”.60  

A introdução do termo Fenomenologia deve-se ao filósofo Edmund Husserl, 

que a descreve como “o regresso às próprias coisas” ou “que manifesta a vontade de 

descrever simplesmente – antes de qualquer outra tentativa de explicação – a forma 

como uma coisa se apresenta à consciência, o modo como as coisas se 

manifestam”61, com o objectivo de chegar à sua essência, passando para lá daquilo 

que nos é aparente, procurando captar, de forma imediata, o seu conteúdo inteligível e 

ideal. 

A fenomenologia aplicada à arquitectura como modo de análise de um 

determinado objecto (análise fenomenológica) procura determinar os fenómenos que 

afectam esse objecto, partindo de formulações mentais originadas pela experiência da 

percepção e imaginação do sujeito que o analisa, para assim adquirir o significado 

desse objecto. 

Edmund Husserl propõe assim o método de análise fenomenológica 

denominado “Método Fenomenológico” que “consiste em examinar todos os 

conteúdos da consciência, mas em vez de determinar se tais conteúdos são reais ou 

irreais, ideais ou imaginários, etc. procede-se a examiná-los enquanto são puramente 

dados”62. O método fenomenológico proposto por Husserl é composto assim por três 

fases: 

1. Em primeiro lugar deve-se colocar o objecto “entre parêntesis”, pondo de parte 

todo o conhecimento que se tem sobre o mesmo, pois tal conhecimento poderá 

                                                           
60 Amílcar de Gil e Pires, Vilegiatura e Lugar na Arquitectura Portuguesa, Tese de Doutoramento em Arquitectura, Faculdade de 
Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, 2008, p.210 
61 In Dicionário Prático de Filosofia, Edições Miramar, p.185; In, Op. Cit., p.210 
62 José Ferrater Mora, Dicionário de Filosofia, In, Op. Cit., p.211 
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esbater a verdadeira essência do objecto; este deve ser examinado como se 

nada, sobre ele, se conhecesse à priori. 

2. A segunda fase é a chamada “redução eidética”, onde se reduz o objecto 

áquilo que são as suas estruturas ou essências imutáveis através da 

abstracção. 

3. A terceira corresponde à “redução transcendental”, na qual o observador 

regressa ao seu ego transcendental, como base para a constituição de todo o 

significado, que vai conferir ao objecto a sua verdadeira identidade e 

dimensão.63 

O filósofo Martin Heidegger deu também um forte contributo na matéria da 

fenomenologia, em especial com a sua obra “O Ser e o Tempo”64, onde a desenvolve 

através de uma perspectiva ontológica, e onde a encara como um método de 

abordagem qualitativa do objecto, inserindo-a na investigação da consciência e dos 

seus objectos anteriormente desenvolvida por Husserl.65 

Uma das obras de maior influência da fenomenologia na arquitectura é 

“Construir, Habitar, Pensar66” do filósofo Martin Heidegger67, onde o autor aborda a 

relação entre estes três conceitos, criando uma nova visão do habitar, concluindo que 

“pensar pertence ao habitar no mesmo sentido que construir; construir e pensar são, à 

sua maneira, inseparáveis do habitar”68 e que “apenas se formos capazes de habitar, 

poderemos então construir.”69 Heidegger define o habitar como “estar entre as coisas” 

(coisas são os elementos que reúnem o “quádruplo” constituído por céu, terra, mortais 

e divindades).70 

A obra teórica de Norberg-Schulz, fortemente influenciada pela filosofia de 

Martin Heidegger, consiste numa crítica à arquitectura moderna que, de acordo com o 

primeiro, criou uma crise de significado ao estabelecer um ambiente esquemático e 

                                                           
63 Amílcar de Gil e Pires, Vilegiatura e Lugar na Arquitectura Portuguesa, Tese de Doutoramento em Arquitectura, Faculdade de 
Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, 2008, p.211. 
64 Martin Hedegger, Being And Time, SCM Press, London, 1962. 
65 Op. Cit., p.213. 
66 Martin Heidegger, Construir, Habitar, Pensar, [Bauen, Wohnen, Denken], a partir da conferência Vortrage und Aufsatze, 
Pfullingen: Gunther Neske, 1954. 
67 Kate Nesbitt, Theorizing a New Agenda for Architecture: an Anthology of Architectural Theory: 1965 – 1995, Princeton 
Architectural Press, New York, 1996, p.29 
68 Martin Heidegger, Poetry, p.150, citado por Christian Norberg-Schulz, Heidegger’s Thinking on Architecture, in, Op. Cit., p.438 
69 Martin Heidegger, Building, Dwelling, Thinking, citado por Kenneth Frampton, On Reading Heidegger, in, Op. Cit., p.442 
70 Kate Nesbitt, Theorizing a New Agenda for Architecture: an Anthology of Architectural Theory: 1965 – 1995, Princeton 
Architectural Press, New York, 1996, p.29 
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funcionalista que não permite habitar. Assim, ele propõe que a solução para este 

problema passa por entender a arquitectura através da fenomenologia de Heidegger.71 

Para Norberg-Schulz a fenomenologia é um método que direcciona para um 

“‘retorno às coisas’ em oposição a construções abstractas e mentais”72, identificando o 

seu potencial na arquitectura, como um meio de criar ambientes significativos através 

da criação de lugares específicos. Para este autor a criação de lugares depende da 

abordagem fenomenológica à arquitectura.73 Dado o mote, a fenomenologia na 

arquitectura passou assim a debruçar-se sobre o modo como são concretizados os 

objectos, opondo em relação de simultaneidade os objectos básicos de construção da 

arquitectura – parede, chão, tecto,… – e a materialidade desses elementos, passando 

estes a ser considerados como qualidade sensitiva fundamental na percepção do 

significado da arquitectura. Esta visão da fenomenologia na arquitectura foi bastante 

desenvolvida por Juhani Pallasmaa, cuja preocupação foi o modo como a arquitectura 

transmite significado através da associação de imagens criadas pelas suas formas, 

remetendo para memórias guardadas no subconsciente humano – as memórias, os 

sonhos e a imaginação –, aquilo que o autor define como “apreensão psíquica da 

arquitectura”.74 

 

4.5.2.2.  O Lugar e a Arquitectura 

 

Segundo Norberg-Schulz, o mundo do quotidiano consiste em fenómenos. Por 

fenómenos entendemos as coisas concretas, materiais ou imateriais, que se nos 

apresentam, portanto, “o ‘conteúdo’ da nossa existência”75, o que é real. Estes 

fenómenos interrelacionam-se, e alguns podem mesmo compreender outros. Estas 

relações formam aquilo a que se pode chamar um ambiente, ou mais concretamente, 

um lugar. O que se pode então entender por lugar? Ao dizermos que certos 

acontecimentos “têm lugar”, indicamos imediatamente que “algo” aconteceu em algum 

lugar, indicamos necessariamente uma localização para esse acontecimento. Isto 

significa que lugar faz parte integral de existir. No entanto, para Norberg-Schulz, lugar 
                                                           
71 Idem, p.429 
72 Ibidem, p.413 
73 Ibidem, p.413 
74 Amílcar de Gil e Pires, Vilegiatura e Lugar na Arquitectura Portuguesa, Tese de Doutoramento em Arquitectura, Faculdade de 
Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, 2008, p.243 
75 Christian Norberg-Schulz, Genius Loci – Towards a Phenomenology of Architecture, Rizzoli, New York, 1979, p.6 
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não pode ser considerado apenas como uma localização abstracta.76 Para tal, 

podemos pensar que até mesmo simples acontecimentos como o “dormir” ou o 

“comer”, necessitam de ambientes completamente distintos, em lugares com 

diferentes propriedades, e de acordo com a cultura onde decorrem, não podendo 

decorrer simplesmente numa localização espacial qualquer.77 

Lugar é um conjunto de fenómenos que formam um determinado ambiente, é 

um fenómeno total qualitativo, que não pode ser reduzido a nenhuma das suas 

propriedades, sem que se perca a sua essência.78 Sendo qualitativo, não pode ser 

descrito através de meios analíticos e conceitos científicos, sob pena de ficar reduzido 

a abstracções, perdendo-se no percurso o que é importante: a essência do mundo, o 

real, o concreto. Com base nestes princípios, Norberg-Schulz indica que o meio de 

análise e compreensão do lugar deve ser, então, o método fenomenológico.79 

Para entender a estrutura do lugar devemos atravessar 3 fases: fazer uma 

distinção entre o que são os fenómenos naturais e os fenómenos criados pelo homem, 

ou seja, a “paisagem” e os “estabelecimentos”; compreender os conceitos “terra-céu” e 

“interior-exterior”, ou seja, o limite como espaço com dimensão existencial; e por fim, 

entender o que é o “carácter” do lugar, o genius loci, o “espírito” do lugar.80 

A estrutura do lugar é composta por duas categorias, o seu “espaço” e o seu 

“carácter”, e é através delas que o lugar deve ser analisado. Por espaço entendemos a 

organização tridimensional dos elementos, e por carácter entendemos o “ambiente” 

geral que define o lugar e que é a sua particularidade. Os conceitos são diferentes, 

mas dependes entre si; por exemplo, uma determinada organização espacial pode 

adquirir ambientes diferentes conforme as circunstâncias e os limites; a própria 

organização espacial impõe determinados limites à caracterização do lugar.81 

O limite tem influência na definição do carácter de um lugar: qual é o seu 

interior e o seu exterior, quais são os elementos base de constituição do lugar, qual a 

sua extensão… Podemos, por exemplo, abordar a paisagem e a construção do 

homem como uma relação de figura-fundo, em que a paisagem é o fundo composto 

pela construção humana, que são as figuras. Ao separarmos uma entidade da outra, 

                                                           
76 Idem, p.6 
77 Ibidem, p.7 
78 Ibidem, p.6 
79 Ibidem, p.8 
80 Ibidem, p.10 
81 Ibidem, p.11 
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elas perdem a sua identidade como relação.82 Uma entidade define a outra, tal como 

sugere o autor que “as propriedades de encerramento de um limite são determinadas 

pelas ‘aberturas’”; “o limite torna um espaço visível e presente como extensão, 

direcção e ritmo, contínuo ou descontínuo.”83 

O carácter do lugar é o que lhe vai proporcionar um certo ambiente, e é 

entendido como a verdadeira substância que o forma; é o que lhe dá “presença”. Cada 

lugar precisa do seu ambiente específico de acordo com os acontecimentos que lá vão 

decorrer, assim, todos os lugares têm o seu carácter.84 O carácter é determinado pela 

materialidade e pela constituição formal do lugar, dependendo assim do modo como 

as coisas foram construídas, a tectónica. Para Norberg-Schulz, é importante que a 

fenomenologia na arquitectura compreenda os modos básicos da construção e a sua 

relação com a articulação formal, para que a arquitectura tenha uma base concreta.85 

Os lugares construídos pelo homem relacionam-se com a natureza em três 

aspectos. Em primeiro lugar, o homem quer visualizar o seu entendimento da 

natureza, para expressar um suporte existencial. Quer isto dizer que ele vai construir o 

que vê. Vai pegar em “indicadores” que observa no mundo natural, e vai transformá-

los segundo o seu entendimento. Por exemplo, onde a natureza sugere uma certa 

direcção, o homem vai construir um caminho. Em segundo lugar, ele vai completar a 

situação, adicionando aquilo que ele sente que faz falta. Por fim vai simbolizar o seu 

entendimento da natureza. Isto significa que vai traduzir através de determinados 

meios um experiência significativa. Com isto, o homem cria um objecto de cultura. 

Estas acções demonstram que o homem recolhe experiências significativas e com 

elas constrói um mundo imagético com que concretiza o mundo onde vive. A este 

processo o autor chama de habitar. O homem habita através deste processo e está 

dependente dele para conseguir habitar.86  

“O propósito existencial de construir (arquitectura) é então o de transformar um 

sítio num lugar, ou seja, pôr a descoberto as significações potencialmente presentes 

num dado ambiente”87 

                                                           
82 Ibidem, p.11 
83 Ibidem, p.12 
84 Ibidem, p.14 
85 Ibidem, p.15 
86 Ibidem, p.17 
87 Ibidem, p.18 
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Assim, Norberg-Schulz insere a arquitectura neste processo, e reinterpreta a 

ideia de habitar de Heidegger, dizendo que habitar é estar em paz num lugar 

protegido.88 

A estrutura do lugar não é algo que permanece para sempre inalterado, o que 

não quer dizer necessariamente que o espírito desse lugar se perca ou se altere 

também. Por outro lado, um lugar que fora destinado a servir apenas um único 

propósito, rapidamente se tornará obsoleto. Para que se possa conservar o genius loci 

de um lugar, deve-se procurar manter a sua essência, em diversos contextos 

históricos. Os lugares são então dotados de certas propriedades que, quando 

mantidas, preservam a sua essência.89 

Interessa nesse sentido entender o que é exactamente o genius loci. Este 

conceito tem origem na povoação romana, em que se acreditava que cada ser tinha o 

seu genius – espírito guardião. Assim, o genius consiste naquilo que uma coisa é, 

aquilo que lhe dá identidade.90 

Habitar é a relação entre o homem e o lugar. Para habitar o homem precisa de 

se orientar e de se identificar, isto é, para garantir um suporte existencial, o homem 

precisa de se poder orientar no espaço, precisa de saber onde está. Quando o homem 

não se consegue orientar no espaço, sente-se desprotegido e vulnerável, que é 

precisamente o contrário daquilo que o autor considera como habitar. Mas precisa 

também de se identificar com o ambiente, e saber qual o seu papel no lugar. Habitar 

pressupõe acima de tudo que o homem consiga relacionar-se com o lugar criando 

uma relação de identidade. É possível existir uma relação de orientação num lugar 

sem que exista uma relação de identidade, mas nesse caso não existe a possibilidade 

de habitar. Pode também acontecer o contrário. O homem consegue identificar-se com 

um lugar onde nunca esteve e que não conhece.91 

“A identidade humana pressupõe a identidade do lugar. Identificação e 

orientação são aspectos primários do ‘estar-no-mundo’ do homem.”92 

Pegando novamente na ideia de habitar de Heidegger, Norberg-Schulz refere 

que o homem habita quando é capaz de concretizar o mundo em construções e 
                                                           
88 Kate Nesbitt, Theorizing a New Agenda for Architecture: an Anthology of Architectural Theory: 1965 – 1995, Princeton 
Architectural Press, New York, 1996, p.29 
89 Op. Cit., p.18 
90 Idem, p.18 
91 Ibidem, p.20 
92 Ibidem, p.22 
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coisas, e mencionando que “concretizar” é a função da obra de arte, opondo-a às 

“abstracções” da ciência. Assim, a obra de arte, na qual se insere a arquitectura, 

auxilia o homem no processo de habitar, pois dá significado à existência humana. 

Através da arquitectura, o homem concretiza o genius loci, e transforma sítios em 

lugares. A arquitectura tem a capacidade de entender a “vocação” do lugar e de a 

preservar através do mundo imagético e significativo que o homem constrói, com 

suporte nessa arquitectura.93 

A teoria de genius loci formalizada por Norberg-Schulz, acaba por representar 

para a disciplina projectual não apenas uma referência mas uma “atitude de 

intervenção no património construído a partir da experiência e de legados culturais 

preexistentes”.94 

 

4.5.2.3.  Análise Fenomenológica da Fábrica “A Napo litana” 

 

Sendo o tema do presente trabalho “Projectar com o Lugar”, e tendo como 

base os conceitos desenvolvidos no sub-capítulo relativo à Fenomenologia e ao Lugar, 

uma das primeiras análises realizadas ao objecto de estudo prendeu-se precisamente 

com uma aproximação do ponto de vista fenomenológico, como ponto de partida para 

compreender o Lugar na sua verdadeira dimensão, com base no método de análise 

proposto por Raymond Bayer na sua obra “Traité d’Estétique”, desenvolvido em quatro 

fases que identifica como “a experiência do belo”: experiência aberta, intuição 

sensível, organização estética do espaço e do tempo e intuição intelectual. Assim, 

tentando captar quais as sensações mais primárias que o Lugar desperta no 

observador, através dos receptores sensoriais e emocionais, obtemos uma leitura 

mais aproximada da sua essência. 

 

A. Experiência Aberta 

O conjunto edificado da fábrica “A Napolitana” é apenas perceptível em partes, numa 

primeira aproximação. A compreensão da totalidade conjunto edificado da fábrica não 

                                                           
93 Ibidem, p.23 
94 Amílcar de Gil e Pires, Vilegiatura e Lugar na Arquitectura Portuguesa, Tese de Doutoramento em Arquitectura, Faculdade de 
Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, 2008, p.88 
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é facilmente identificável por entre a amálgama dos pequenos edifícios que o rodeiam. 

Apenas com o percorrer dos arruamentos que delimitam o conjunto é que se consegue 

identificar progressivamente a verdadeira dimensão do objecto, que acaba por ficar 

esbatida. A aproximação visual ao edifício pode ser feita a partir de dois pontos: o 

largo nas traseiras do edifício, junto à Travessa Teixeira Júnior, ou a partir do 

arruamento principal, a Rua da Cozinha Económica.  

Ao iniciar o percurso pelas traseiras do edifício, na Travessa Teixeira Júnior, 

começamos por identificar um volume que se destaca tanto pela sua escala em 

relação à envolvente, como pela sua estética única, proporcionada pelo sentido 

decorativo e texturas do tijolo que desenha as fachadas. O edifício é ladeado por outro 

de reduzidas dimensões e sem interesse 

estético aparente, até que se constata 

que na verdade existem semelhanças na 

linguagem arquitectónica de ambos, 

ainda que no caso do edifício mais 

pequeno, ganhe contornos mais contidos 

e tímidos. Conseguimos então perceber 

que este pequeno edifício faz parte do 

conjunto edificado da fábrica. 

Atravessando este arruamento e chegando à Rua da Cozinha Económica, 

percebe-se a grande dimensão do conjunto, que à primeira vista parece ser um único 

edifício maciço e denso. Mais uma vez, o desenho da fachada principal sobressai 

através do grande frontão decorado. Ao chegar à entrada principal do conjunto 

tomamos noção de que, não existe um edifício maciço, e o conjunto é na verdade 

composto por um volume que enquadra um pátio central, pontuado por um pequeno 

edifício e enquadrado por um outro, estreito e de verticalidade acentuada. Transpondo 

o muro de limitação da propriedade, e estando no interior do pátio, percebe-se a 

potencialidade do espaço, ainda que naquele momento não seja um lugar agradável 

devido ao uso que se lhe dá actualmente, de estacionamento. No entanto, o facto de o 

pátio se encontrar rodeado pelos grandes edifícios da fábrica, confere uma sensação 

de protecção. É notável o paradoxo na arquitectura do conjunto, marcado por uma 

delicadeza e fluidez dos elementos decorativos e ao mesmo tempo por um robustez e 

austeridade conferidas pelas suas dimensões. 

Figura 24 – Perspectiva sobre a Travessa Teixeira Júnior 
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Figura 26 – Vista do Largo nas traseiras do conjunto da fábrica Figura 27 – Frontão do edifício das moagens nas traseiras 
do conjunto 

 

B. Intuição Sensível 

Ultrapassando a percepção visual e estética concentramo-nos nas sensações e 

emoções que o conjunto nos desperta. Seguindo o percurso referido anteriormente, e 

iniciando a visita pelas traseiras do conjunto, pelo largo acessível a norte, e a primeira 

sensação que nos surge é a memória do que já terá sido aquele largo, agora 

maltratado, sujeito a alguma destruição e abandono, cujo único uso actualmente é o 

de estacionamento. É um espaço que por estar confinado pelos edifícios provoca 

enclausura e um sentimento de solitude. No entanto é um espaço com 

potencialidades: é um lugar calmo e sossegado, com muito pouco ruído, e solarengo; 

transmite ainda algum conforto a adequada relação com os edifícios que o rodeiam, 

permitindo uma amplitude de vizinhança. 

 

 

Figura 25 – Vista sobre o pátio no interior do conjunto 
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Figura 28 – Travessa Teixeira Júnior 

À medida que avançamos pela 

Travessa Teixeira Júnior – as traseiras do 

conjunto – esse conforto desvanece-se. A rua 

fecha-se sobre nós, e os edifícios parecem 

esmagar-nos devido à sua dimensão, e de 

repente o calor do sol dá lugar a vento, 

sombra e frio, acentuado pela materialidade e 

texturas do próprio edifício da fábrica, nos 

seus tons cinza e no tijolo rugoso. 

Com o atravessamento desta rua 

chegamos à Rua da Cozinha Económica, e 

encontramos um pedaço de cidade que nos 

incute dinamismo, alguma familiaridade, 

observam-se pessoas a caminhar num 

frenesim dos seus afazeres diários, 

apanhando transportes públicos, ou 

simplesmente passeando. Sentimos aqui um 

verdadeiro desafogo tanto pelas sensações 

transmitidas pelo espaço, como pela sua 

amplitude. Por outro lado, torna-se mais 

difícil a circulação, e o ruído afecta-nos, pois 

o tráfego automóvel ganha intensidade. O 

lado de lá da rua mostra-se-nos mais 

aprazível, existem bancos e uns pequenos 

rasgos de natureza aqui e ali com árvores e 

plantas rasteiras. Conseguimos agora 

contemplar a fachada nascente do edifício. 

Tem um verdadeiro destaque em relação à 

envolvente, e desperta-nos uma sensação 

de imponência e austeridade. Avançamos 

até à entrada do conjunto, na Rua Maria 

Luisa Holstein, e as sensações negativas 

voltam a assombrar-nos. Sentem-se cheiros 

de alcatrão e lixo. Vêm-se edifícios 

Figura 29 – Enquadramento do conjunto no Largo das 
Fontaínhas 

Figura 30 – Pormenor do frontão do edifício de fabrico das 
massas e entrada no conjunto, na Rua Maria Luísa Holstein 
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abandonados ao fundo da rua, muita 

degradação, e deparamo-nos com o objecto 

de estudo quase como que sufocado pelo 

mais variado tipo de elementos estranhos à 

sua estética, como tubagens, unidades de 

climatização penduradas nas fachadas, ou 

mesmo pequenos vãos que terão sido 

rasgados sem respeito pelo ritmo ou 

composição das fachadas. Opor esta 

situação à elegância e imponência 

emanadas pelo edifício, faz-nos sentir 

desiludidos e confusos. 

No interior do edifício, esta situação 

torna-se ainda mais evidente, ao 

visualizarmos algumas alterações que o 

edifício sofreu, que não deixam de provocar 

reacções de confusão, pois observando-as 

à primeira vista, são ilógicas ao senso 

comum, como uma laje de pavimento construída à frente de um vão. 

No geral, a análise 

realizada demonstrou um 

percurso feito de altos e 

baixos e de situações 

paradoxais à medida que o 

percorremos, resultando em 

sensações mistas. Até no 

mesmo espaço, foi possível 

encontrar factores que nos 

levaram a fazer interpretações 

positivas e negativas 

simultaneamente. Interessa 

realçar que, em parte, o 

objecto de estudo acaba por 

perder muita da sua qualidade 

Figura 31 – Detalhe de um vão no interior do edifício 

Figura 32 – Pormenor de uma laje passando à frente de um 
vão 

Figura 33 – Enquadramento de três objectos arquitectónicos de consolidação do 
Lugar 
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enquanto Lugar e enquanto parte integrante da cidade por não ter sido alvo de uma 

reflexão cuidada aquando das intervenções realizadas pelos proprietários. Por outro 

lado, o facto de os arruamentos em redor do conjunto não terem qualquer relação 

entre si ou com o conjunto, leva a que a transição entre os espaços se faça de modo 

pouco fluido. 

 

C. Organização Estética do Espaço e do Tempo 

O conjunto demonstra uma unidade 

vincada nos vários edifícios que o 

constituem, marcada pela linguagem e 

composição ritmada das fachadas, que se 

repete nos diversos edifícios, tanto nos de 

maiores como nos de menores dimensões. 

As fachadas apresentam uma preocupação 

ao nível da harmonia com a repetição 

sequenciada e constante dos vários 

elementos decorativos e dos vãos. É 

possível identificar um módulo que se vai 

repetindo ao longo de todas as fachadas. 

Dada a unidade formal do conjunto, 

não é possível identificar fases de 

construção específicas de cada um dos 

edifícios, podemos no entanto encontrar 

elementos adicionados que fazem uma 

marcação temporal entre o construído 

original e as alterações posteriores, nomeadamente telheiros adicionados à fachada 

no interior do pátio ou situações como referido anteriormente, de lajes que passam à 

frente de vãos. 

 

 

 

Figura 34 – A modulação e ritmo das fachadas 
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D. Intuição Intelectual 

Partindo dos resultados das fases anteriores, o conjunto da Fábrica “A 

Napolitana” assume-se como um objecto de marcado valor arquitectónico tanto pela 

linguagem formal, composição das fachadas e o material que destaca a sua imagem 

na cidade (o tijolo sílico-calcário branco e cinzento) como também pela volumetria que 

a conjunção dos seus edifícios adquirem formando o pátio central, tornando-o um 

espaço único na cidade, merecedor de valorização. A sua importância como 

caracterizador da imagem e símbolo do lugar de Alcântara está assim implícita tanto 

pela função a que se destinava como pela própria arquitectura distinta de todos os 

outros edifícios da envolvente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 – Tubagens passam sobre a casa do segurança Figura 35 – O telheiro adjacente à fachada no interior do pátio 
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Figura 37 – Limites do conjunto da Fábrica “A Napolitana” 

4.5.3.  Análise Física da Fábrica “A Napolitana” 

 

LIMITES 

ÁREA DA PROPRIEDADE:  ≈ 5190 M2 

ÁREA DE IMPLANTAÇÃO:  ≈ 3665 M2 

ÁREA BRUTA DE CONSTRUÇÃO:  ≈ 10315 M2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENQUADRAMENTO 

 

O edifício confronta a noroeste com a Travessa Teixeira Júnior, um pequeno 

largo e edifícios de uso habitacional de 2 a 3 pisos, a nordeste com a Rua da Cozinha 

Económica e edifícios habitacionais com uma frente de cariz comercial, de cerca de 8 

pisos, a sudeste com a Rua Maria Luísa Holstein e edifícios de serviços e restauração 

com 2 a 3 pisos, e finalmente a sudoeste, com parte das instalações industriais da 

Fábrica de Lanifícios Daupiás, que estão actualmente abandonadas. 
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VISTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 – Legenda das fotografias de enquadramento do conjunto da fábrica 

Figura 39– Fotografia da vista número 1: Largo nas 
traseiras do conjunto e edifício das moagens 

Figura 40 – Fotografia da vista número 2: Travessa Teixeira 
Júnior e edifício das moagens 

Figura 41 – Fotografia da vista número 3: fachada do 
edifício de fabrico de massas na Rua da Cozinha 

Económica 

Figura 42 – Fotografia da vista número 4: fachada do 
edifício de fabrico de massas na Rua da Cozinha 

Económica, pormenor do frontão 
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Figura 43 – Fotografia da vista número 5: enquadramento 
geral do edifício de fabrico de massas na Rua da Cozinha 

Económica 

Figura 44 – Fotografia da vista número 6: enquadramento 
do edifício com a envolvente 

Figura 45 – Fotografia da vista número 7: Rua Maria Luísa 
Holstein, orientação a sudoeste 

Figura 46 – Fotografia da vista número 8: Entrada no pátio 
do conjunto edificado da fábrica 

Figura 47 – Fotografia da vista número 9: Fachada do 
edifício de fabrico de massas do interior do pátio 

Figura 48 – Fotografia da vista número 10: Perspectiva da 
vista do piso 2 do edifício das moagens 

Figura 49 – Fotografia da vista número 11: Perspectiva a 
sudoeste do edifício dos silos 

Figura 50 – Fotografia da vista número 12: Rua Maria Luísa 
Holstein, orientação a sudeste 
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DISTRIBUIÇÃO FUNCIONAL 

 

Edifício de fabrico de 

massas alimentícias (1908) 

Edifício da moagem de 

cereais (1908-1912) 

Edifício dos silos (1908) 

Casa das máquinas e 

motores (1908-1910) 

Casa das caldeiras 

projectadas (1913) 

Casa das caldeiras actuais 

(1913) 

Cocheiras e cavalariças 

(1913) 

 

IMPLANTAÇÃO 

 

A lógica de implantação 

do edificado segue linhas de 

ortogonalidade sempre que 

possível, onde se observam 

adições de rectângulos nos 

edifícios principais, com a 

excepção de, no edificado de 

menor importância (os 

armazéns), tal lógica ter sido 

suplantada pela necessária 

adaptação aos edifícios que já existiam no local. Deste modo, esses armazéns vão 

Figura 51 – Esquema de distribuição funcional e respectiva legenda incluindo a 
data de construção de cada um dos edifícios e, quando aplicável, o período em 

que decorreram obras de alteração 

Figura 52 – Esquema geométrico da implantação dos volumes da fábrica 
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adquirir plantas com forma de quadrilátero, e um pouco menos de regularidade que os 

edifícios adjacentes. 

O conjunto apropria-se de um quarteirão inteiro da malha, ganhando dimensão 

urbana e uma forte presença no bairro industrial de Alcântara. É marcado por 

volumetrias paralelepipédicas, que no conjunto formam um “U”, orientado a sul, com 

edifícios de armazéns de um piso a poente, e um edifício de um piso no centro, onde 

funcionavam as máquinas. Os edifícios de maior importância fabril e estética 

confrontam os arruamentos, relegando os edifícios mais contidos no centro e nas 

traseiras. Cada edifício adquire a volumetria e área necessárias ao desempenho da 

sua função e equipamento industrial a instalar, demostrando as preocupações 

racionais e funcionais do programa: a actividade a desempenhar, a iluminação, a 

ventilação, a circulação, a organização. 

O edifício das moagens, com quatro pisos, é composto no seu interior, por 

duas fileiras de colunas em ferro, permitindo vãos amplos. O edifício dos silos, com 

cinco pisos, assume-se pela acentuada verticalidade, característica do processo de 

ensilagem. O edifício de fabrico de massas, com três pisos, com a sua desmesurada 

largura, indispensável ao funcionamento das prensas do processo de fabrico, abre-se 

num amplo espaço, através do grande mezanino, suportado por colunas de ferro. Por 

fim, a casa das máquinas, com apenas um piso, é a edificação que assume a menor 

relevância estética e arquitectónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53 – Desenhos técnicos do edifício de fabrico das massas alimentícias, publicados na revista A 
Construção Moderna, nº286, p.1 
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ESTRUTURA E MATERIALIDADE 

 

Em relação à solução estrutural e materiais empregues no conjunto, é 

interessante deixar a transcrição da memória descritiva apresentada no projecto 

correspondente à primeira fase de construção, no processo que deu entrada na 

Câmara Municipal de Lisboa, no ano de 1908. 

“Memória Descriptiva 

As fundações das paredes nas partes que não estiverem feitas serão de 

alvenaria hydraulica sobre estacaria de pinho e levarão uma base de beton de 

cascalho e argamassa de cimento. 

A elevação das paredes será feita com tijolos sílico-calcareos e argamassa de 

cal e areia. 

A cobertura será feita com asnas e madres de ferro, varedo, forro e ripa de 

madeira de casquinha ou pitch-pine, e telhas typo Marselha. 

Figura 55 – Desenhos técnicos do edifício de ensilagem, 
publicados na revista A Construção Moderna, nº294, p.1 

Figura 54 – Desenhos técnicos do edifício de moagem, 
publicados na revista A Construção Moderna, nº285, p.1 
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O rez-do-chão levará betonilha de cimento. 

Os pavimentos dos diversos andares serão formados por vigas mestras e 

vigotas de ferro I com abobadilhas levando betonilha na parte superior com excpeção 

da sala das machinas que terá ladrilhos mosaicos e de uma parte do 1,º andar que 

terá vigamento e solho de madeira. 

As escadas serão de ferro laminado. 

Os caixilhos e portas exteriores serão de ferro. As portas interiores serão de 

madeira. As divisões de tijolos furados com excepção das divisões das retretes que 

serão de madeira com 2m,50 d’altura. 

As canalizações d’esgoto e as retretes serão feitas conforme as posturas 

municipais em vigor. 

Todos os materiais serão de 1,ª qualidade.”95 

 

Sem se conseguir ter a certeza da totalidade das alterações96, observa-se que 

grande parte desta materialidade e estrutura tenha sido alterada, para albergar a 

função que actualmente lá se desenvolve: ao nível do exterior, as coberturas originais 

foram substituídas por telas impermeabilizantes de cor verde, parte das caixilharias 

originais em ferro foram substituídas por caixilharia em alumínio, e o revestimento do 

edifício dos motores (ao centro) foi alterado e pintado de branco e azul97; ao nível do 

interior, os amplos espaços foram separados com divisórias em materiais leves pré-

fabricados, em algumas zonas, aplicaram-se tectos falsos, e no edifício dos silos, 

foram retiradas as estruturas de armazenagem das farinhas, mantendo-se apenas as 

partes inferiores e pilares das ensilagens, e construídas lajes para se introduzirem 

pisos que não existiam anteriormente. Foram ainda efectuadas modificações ao nível 

das fachadas, que nos parecem fazer mais sentido serem abordados na análise 

seguinte. 

                                                           
95 Arquivo Municipal de Lisboa, Obra: 24497, Processo: 1144/1ªREP/PG/1908, Folha 6. 
96 Como já foi referido no capítulo INTRODUÇÃO, a visita às instalações foi limitada, dada a indisponibilidade de 
acompanhamento por parte dos proprietários, e por não se obter autorização para circular com autonomia. Consegue-se, porém, 
através da curta visita e do levantamento fotográfico realizado, chegar a algumas conclusões. 
97 É interessante referir que os proprietários haviam sido contactados pela Câmara Municipal de Lisboa, com a obrigatoriedade 
de pintar todo o conjunto da fábrica de branco, argumentando que o seu aspecto não se integrava com a imagem da cidade de 
Lisboa. Os proprietários nunca acataram esta ordem: não concordavam que o edifício devesse ser pintado, dada a 
expressividade que o contraste dado entre o tijolo cinza claro e escuro davam à fachada, um dos factores que conferia valor 
arquitectónico ao edifício. Em, Arquivo Municipal de Lisboa, Obra: 24497, Processo: 1144/1ªREP/PG/1908. 
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LINGUAGEM E COMPOSIÇÃO DAS FACHADAS 

 

O conjunto, apesar de construído em diferentes fases e com sucessivas 

ampliações, demonstra uma grande coerência na linguagem, ritmo e composição das 

fachadas. Mesmo em ampliações realizadas em espaços confinados entre dois 

edifícios já construídos, os autores conseguiram que à primeira vista não se 

conseguisse distinguir o que havia sido construído numa primeira fase e o que fora 

acrescentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As intervenções em todas as fases de projecto conseguiram manter a 

coerência no tratamento dos vãos, dos pilares e dos elementos decorativos explorados 

com o tijolo sílico-calcário em branco e cinzento, como os arcos em volta dos janelões, 

os frisos, ou os remates nos edifícios e nos frontões. 

Também são de realçar o uso do friso azulejar com motivos geométricos, da 

autoria de José António Jorge Pinto, hoje em grande parte desaparecidos, dada a 

Figura 56 – Esquema de análise geométrica marcando o ritmo dos vãos, eixos de simetria e organização espacial em planta, do 
edifício de fabrico de massas alimentícias 
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degradação da fachada, e o antigo lettering com a denominação da fábrica, 

actualmente inexistente. 

A associação do embasamento em pedra com o decorativismo do tijolo 

aparente conferiu simultaneamente uma robustez e uma leveza contraditórias, que 

tornou este edifício um objecto da arquitectura industrial do início do século XX único. 

 Actualmente, as fachadas apresentam sinais de pouca ou nenhuma 

manutenção. Existem elementos de revestimento que estão a ceder à intempérie, e a 

alteração das fachadas sem critérios de projecto levou à adulteração da qualidade 

estética do conjunto. Das alterações efectuadas, sobressaem nomeadamente, a 

introdução de elementos estranhos e desenquadrados como unidades de 

climatização, telheiros e anexos em materiais pré-fabricados, no interior do recinto, 

alguns dos vãos foram fechados com tijolo até um certo nível, foram abertos vãos sem 

critério de composição de fachada, as mais diversas tubagens percorrem as fachadas, 

e finalmente, um elevador foi adicionado. Todos estes elementos acabam por provocar 

uma sensação de estranheza e causar “ruído” à imagem geral do conjunto. 

 

 

Figura 57 – Conjunto de imagens relativos à linguagem arquitectónica e composição de fachadas do conjunto 



 

48 

4.6. Proposta de Intervenção: “Alcântara Vila” – Re sidência de Estudantes e 

Centro de Estudos 

 

4.6.1.  Um Novo Destino: “Alcântara Vila” 

 

Como já foi referido nos capítulos anteriores, é reconhecido o valor patrimonial 

do conjunto arquitectónico da antiga fábrica “A Napolitana” como objecto cultural, 

histórico e caracterizador da imagem e identidade do Lugar de Alcântara. Porém, o 

seu valor enquanto uso adequado ao funcionamento desse Lugar, como elemento que 

lhe dá coerência, vivência e dinâmica perdeu-se. É necessário devolver o conjunto ao 

meio urbano e reintegrá-lo. 

A análise realizada permitiu chegar a conclusões sobre qual o programa 

indicado para o conseguir. Com as análises realizadas adquiriram-se informações 

muito importantes sobre quais os caminhos a seguir. De acordo com a análise 

realizada à freguesia de Alcântara percebeu-se que alguns dos principais problemas 

prendem-se com a falta de espaços públicos de lazer e de contacto social, que 

comuniquem entre si, criando uma rede de caminhos de passeio. Outros problemas 

apontados, de índole social, prendem-se com o envelhecimento da população e 

degradação das condições de habitabilidade. Por outro lado, há que referir as 

potencialidades: é uma zona de forte procura, nomeadamente, durante o período 

nocturno, pela oferta de espaços de divertimento proporcionado na zona das Docas, e 

ainda por estudantes, vindos das mais variadas localizações, de dentro e de fora do 

país, procurando alojamento, enquanto frequentam as diversas Universidades e 

Faculdades espalhadas pela cidade, situando-se Alcântara nas proximidades algumas 

delas (por exemplo: Pólo Universitário da Ajuda, Instituto Superior de Agronomia, 

Universidade Lusíada de Lisboa, entre outras). 

A análise fenomenológica levou a uma percepção bastante real dos problemas 

directamente relacionados com objecto de estudo em si. Uma das questões mais 

relevantes é o facto de o uso que o edifício alberga neste momento o ter sufocado, 

com todos os elementos que entretanto tiveram de ser “adicionados”, tanto a nível 

construtivo, como ao nível da própria logística do uso dos escritórios. O arruamento e 

o pátio entre os edifícios acabam por estar sobrecarregados com a quantidade de 
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veículos automóveis estacionados. O peso desta imagem sobre o peão torna aquele 

local inóspito. No entanto, conseguem-se vislumbrar as potencialidades do pátio 

enquanto zona de passeio e lazer. 

Deste modo, a ideia de reconverter a antiga fábrica numa Residência de 

Estudantes e Centro de Estudos, enquadra-se na problemática apresentada em cima. 

Responde à procura de alojamento por parte dos estudantes, colmata de certo modo o 

problema que representa a população envelhecida na cidade e rejuvenesce e 

dinamiza este bairro, descaracterizado pelo abandono e ruína que o processo da sua 

desindustrialização deixou, actuando sob as premissas da reabilitação urbana, 

promovendo os espaços de contacto humano, que reunifiquem a malha da cidade. 

A confirmação da necessidade deste tipo de actuação é demonstrada por 

iniciativas governamentais, como o programa Lisboa: Cidade Erasmus, onde a 

Câmara Municipal de Lisboa propõe a reconversão do Estabelecimento Prisional de 

Lisboa em residência universitária, no sentido de atrair estudantes Erasmus para o 

país.98 Um artigo de imprensa confirma que uma das soluções apontadas para os 

problemas citados acima, é a estadia dos estudantes Erasmus em terras nacionais: 

“Apesar da decadência da Lisboa antiga e senhorial, a beleza da cidade, com as suas 

sete colinas e o omnipresente rio Tejo, continua a ser um poderoso imã para o 

visitante estrangeiro. Consciente disso mesmo, a Câmara Municipal encontrou um 

instrumento para recuperar a vitalidade da cidade: o programa Erasmus, que facilita a 

mobilidade académica dos estudantes dentro da União Europeia. ‘O nosso objectivo é 

transformar Lisboa numa cidade Erasmus’, garante Manuel Salgado. Segundo os 

indicadores municipais, os três mil estudantes estrangeiros que chegam todos os anos 

a Lisboa estão a contribuir para dinamizar o mercado de arrendamento de casas.”99 

 A denominação do projecto enquadra-se numa lógica de resgatar a memória 

das vilas operárias associadas às fábricas, que correspondiam aos locais de habitação 

dos operários, fazendo um paralelismo entre o passado do edifício e a proposta 

apresentada, transformando uma antiga fábrica numa habitação temporária para os 

estudantes. Uma das designações atribuídas à palavra vila é “conjunto de casas 

pequenas, semelhantes entre si, dispostas ao longo de um corredor ou à roda de um 

espaço que comunica com a rua”100, que é aqui adoptada como mote para a 

                                                           
98 In, http://economico.sapo.pt/noticias/cidade-erasmus-arranca-em-2010-com-dois-hoteis_8019.html 
99 In, http://www.presseurop.eu/pt/content/article/312171-lisboa-cidade-abandonada 
100 Nova Enciclopédia Larousse, Volume 22, Círculo de Leitores, 1996. 
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denominação da proposta, em que as unidades habitáveis representam o conjunto de 

“casas” e a praça central representa o espaço em torno do qual estas “casas” se 

desenvolvem. 

 

4.6.2.  Intenções de Projecto 

 

As intenções do projecto, no geral, passam pela criação de um programa capaz 

de reintegrar o conjunto edificado activamente na vida da cidade, reformulando a 

imagem da antiga fábrica, e devolvendo-lhe a sua característica identitária enquanto 

objecto patrimonial com valor não apenas cultural e arquitectónico, mas também 

utilitário. Esse programa funcionará como atractivo à população mais jovem, não se 

destinando apenas a residência, mas também a visita e lazer. 

Assim, as premissas passam por: 

- Criar uma unificação entre os arruamentos em redor do conjunto da fábrica, dentro 

da lógica de promoção de arruamentos pedonais proposto pelo Plano de Urbanização 

de Alcântara;  

- Libertar o interior do pátio do edificado existente, para criar uma praça pública como 

zona de descanso e lazer, passível de ser utilizada em actividades expositivas ou 

lúdicas dos estudantes residentes, utilizando estruturas desmontáveis e 

transportáveis, que podem ser usadas para pequenas festas ou feiras; 

- Introduzir algum arvoredo promovendo sombra, ar puro, e maior contacto com a 

natureza, dando continuidade à estrutura verde contínua, uma das premissas do Plano 

de Urbanização de Alcântara; 

- Aproveitamento do edifício dos silos para uma utilização mais pública, servindo como 

elemento rótula de unificação entre os diversos espaços públicos de confluem para 

aquele espaço; 

- Promover uma vivência de troca de experiências culturais, através da lógica de 

residência em comunidade; 
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- Criação de habitações que, ao não responderem aos padrões tradicionais, consigam 

abranger um maior grupo de circunstâncias de habitabilidade. 

 

4.6.3.  Programa da Intervenção 

 

De acordo com as intenções acima descritas e com as problemáticas já 

apresentadas, o programa proposto é o de uma Residência de Estudantes e Centro de 

Estudos, dedicado a estudantes nacionais ou Erasmus, visando promover a partilha de 

experiências humanas que o contacto entre pessoas de diferentes culturas abarca. 

Será um espaço dedicado aos estudantes, onde se dará resposta às actividades 

necessárias ao quotidiano académico, e onde se poderá ainda estudar, conviver e 

descansar, mesmo não sendo residente. O programa inclui, assim, três vertentes: 

Habitação, Estudo e Lazer. 

Na vertente Habitação, incluem-se os espaços destinados às actividades 

diárias ligadas com a habitação – dormir, comer, higiene, zonas de sociabilização dos 

residentes. Na vertente Estudo, incluem-se uma biblioteca, salas de estudo, oficinas e 

as áreas administrativas da Residência e Centro de Estudos. A vertente Lazer abrange 

uma área de mercado, lojas, pequena restauração e um pequeno ginásio. 

 

Lojas e Mercado 

Apartamentos 

Restauranção e I.S. Pública 

Residência de Estudantes 

Livraria e Cafetaria 

Biblioteca 

Sala de Estudos 

Administração 

Oficinas 

Ginásio 

 

Figura 58 – Esquema de distribuição funcional da proposta 
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A área de Habitação ocupa os edifícios da moagem e de fabrico de massas, 

entre os pisos 1 a 3. No edifício de fabrico de massas, as unidades de habitação 

correspondem a apartamentos simples ou duplex, cuja utilização se prevê ser para 

aluguer a grupos de estudantes, a estudantes que recebam a visita dos familiares na 

cidade ocasionalmente, ou a estudantes de Mestrados e Doutoramentos que já 

tenham famílias constituídas, e se queiram fazer acompanhar das respectivas. É 

constituído por duas habitações-tipo com 14 unidades, cada uma: a primeira, de cerca 

de 65m2 de área, com capacidade para um máximo de 3 pessoas; a segunda, de 

cerca de 105m2, organizada em duplex, com capacidade para um máximo de 5 

pessoas. No edifício da moagem, as unidades de habitação correspondem a 36 

quartos com 20m2, de utilização individual ou partilhada, 3 quartos de 27m2 equipados 

para pessoas com mobilidade condicionada, cozinhas, lavandaria, e salas de 

utilização comum. 

A vertente Estudo ocupa o edifício dos silos, entre os pisos 1 a 4, prevê uma 

utilização pública e integra no primeiro piso uma pequena biblioteca, no segundo piso, 

salas de estudo destinadas a trabalhos de grupo ou sessões de explicações, no 

terceiro piso, os gabinetes administrativos de todos os equipamentos e serviços e 

atendimento ao público, aberto sobre a sala de estudos com um mezanino, e por fim, 

no quarto piso, as oficinas, destinadas a estudantes de cursos de artes, para que 

possam desenvolver trabalhos manuais de maiores dimensões. 

A vertente de Lazer ocupa os níveis térreos dos edifícios e o pátio central. No 

edifício dos silos corresponde a uma livraria com um pequeno bar. O edifício das 

moagens alberga restauração de pequena dimensão, do género snack-bar ou fast-

food, que se vai transpondo para o exterior através de esplanadas. No edifício do 

fabrico de massas, corresponde a lojas orientadas para o arruamento principal, com a 

intenção de gerar movimentação de pessoas, e com orientação para o interior do 

pátio, um pequeno mercado que visa a venda de bens alimentares ou artesanais, 

típicos dos vários países europeus, como parte da troca de experiências culturais. As 

estruturas deste mercado são desmontáveis e transportáveis para o exterior, para dar 

a possibilidade da realização de pequenos eventos festivos ou feiras no pátio central, 

não só para os residentes, mas para a população em geral. Ainda abrangido por esta 

vertente, e ocupando um edificado novo no lugar dos antigos armazéns, existirá um 

ginásio equipado com sala de fitness e musculação, salas de aulas de grupo, 

balneários e apoios. 
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4.6.4.  Memória Descritiva 

 

O conjunto apresenta-se actualmente muito fechado sobre si mesmo, sendo 

necessário, para seguir as premissas de projecto, abri-lo à cidade. Assim, uma das 

primeiras acções foi eliminar o edificado do centro do pátio para poder requalificar 

aquele espaço, dadas as imensas potencialidades que tinha enquanto espaço público 

de lazer. Foi também necessário eliminar o edificado correspondente aos armazéns, 

libertando o espaço junto ao largo, nas traseiras do conjunto, para poder criar um 

percurso unitário entre os espaços. Estes novos espaços serão destinados à utilização 

exclusiva por parte dos peões, não estando prevista circulação automóvel, 

enquadrando-se nas premissas do Plano de Urbanização de Alcântara. 

 

 

Edifícios a manter na proposta 

Edifícios a eliminar da proposta 

 

 

 

 

 

 

Edifícios existentes 

Edifícios propostos 

 

 

 

Figura 59 – Esquema do edificado a manter e a eliminar 

Figura 60 – Esquema do edificado existente e do edificado proposto 
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No espaço anteriormente ocupado pelos armazéns, será implantado um 

equipamento desportivo, um pequeno ginásio dedicado aos estudantes, fazendo o 

remate da empena com a antiga Fábrica Daupiás e gerando um frente de rua na zona 

do largo nas traseiras do conjunto, que será também alvo de remodelação e 

reabilitação da pequena fonte lá existente. Este edifício será composto por 2 pisos 

onde se desenvolvem, no piso térreo, recepção, sala de administração, sala de 

aconselhamento médico e primeiros socorros, balneário feminino, balneário masculino 

e sala de equipamentos de fitness e musculação, e no piso superior, uma sala para os 

instrutores, e cinco salas de aulas de grupo. 

 

O pátio central funciona com dois níveis de vivência: um nível superior, mais 

ligado a um gesto de passagem, e um nível inferior, ligado a um gesto de estadia, 

descanso e pausa. O nível superior está ligado com as actividades que se desenrolam 

no interior imediatamente adjacente, assim sendo, a zona junto à livraria corresponde 

a uma zona mais calma e intimista, com bancos e árvore de pequena escala, como 

que convidando à leitura ao ar livre; a zona em frente à restauração, está dotada de 

uma esplanada, com mesas e cadeiras, onde as pessoas possam desfrutar de uma 

refeição no exterior; a área em frente ao mercado, corresponde a um espaço de 

carácter mais comercial, com bancos em frente às portas de entrada, e árvores de 

maior porte. No nível inferior, o espaço é amplo, com muita área livre para que se 

possam mais tarde instalar as estruturas que albergam os eventos temporários, um 

quiosque, uma estrutura de apoio que pode funcionar como esplanada para o 

quiosque ou como pequeno palco para os eventos, e uma pequena bancada de 

espectadores. Ainda na zona do pátio central, paralelamente à Rua Maria Luísa 

Figura 61 – Conjunto de desenhos relativos ao estudo de volumetria e fachadas do edifício do ginásio 
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Holstein, situa-se a entrada para o estacionamento subterrâneo. A dotação de 

estacionamento não será generosa, correspondendo a 46 lugares (dos quais três são 

dedicados a pessoas com mobilidade condicionada), por dois motivos principais: em 

primeiro, de acordo com o Plano de Urbanização de Alcântara, não deverá ser 

reforçada a dotação de estacionamento para a população não residente, para que se 

possa dar prioridade à utilização dos transportes públicos, além de que, está prevista a 

construção de diversos parques de estacionamento público subterrâneo, no mesmo 

Plano de Urbanização; em segundo, o espaço disponível para a construção de espaço 

de estacionamento não era já de si generosa, tendo de se recorrer a uma opção de 

estacionamento subterrâneo, uma situação delicada para a zona, pelo que esta 

construção ficou limitada a um piso subterrâneo. 

 

 

 

Figura 62 – Desenho de estudo relativo ao pátio central 
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Também uma das fases de construção do edifício de moagem foi eliminada, 

correspondente à “colagem” entre o respectivo edifício e o edifício do fabrico de 

massas, numa lógica de apropriação dos espaços entre os três edifícios originais para 

implantar os acessos e distribuições, com novos volumes caracterizados por uma 

imagem abstractizante em ripados de madeira e vidro, com estrutura mista de 

elementos metálicos e betão, que faça sobressair a beleza e elegância dos edifícios 

da fábrica. Quer isto dizer que os acessos originais serão removidos, do interior para 

melhor abrigar as novas funções lá implantadas, permanecendo apenas, no edifício 

dos silos um núcleo escadas no local original, e no edifício de fabrico de massas, um 

novo núcleo com escadas e elevadores. 

A imagem das fachadas será mantida, o material de revestimento permanecerá 

intacto, alterando-se apenas os vãos ao nível do piso térreo em todos os edifícios, que 

deixam de ser de peito, estendendo-se ao nível do pavimento, para melhor se 

adequarem às novas funções que lá se desempenham, e no edifício dos silos, onde 

serão acrescentados vãos de acordo com as regras de composição já existentes, 

minimizando o impacto que esta transformação possa ter na imagem da fachada. 

No edifício dos silos, ao nível do piso 0, existirá uma livraria e um pequeno bar 

integrados, com dois acessos, um a norte e um a nascente. O bar estará dotado de 

uma bancada e arrumos, sem confecção, pois não servirá refeições. A inexistência de 

instalações sanitárias neste estabelecimento fica salvaguardada pelo seu 

funcionamento numa lógica de área comercial, sendo que será servido por uma 

instalação sanitária pública, acessível pelo pátio central. O acesso aos pisos 

superiores será efectuado de através do núcleo existente no lado norte do edifício, 

existindo sempre um átrio de entrada com áreas de espera, balcão de informações ou 

outros equipamentos de apoio que possam ser necessários, ou pelas escadas de 

emergência, no interior do edifício, no extremo sul. Em todos os pisos, junto às 

escadas de emergência, situam-se instalações sanitárias, para sexo feminino, 

masculino e para pessoas com mobilidade condicionada. No piso 1 está situada a 

biblioteca, cuja ocupação é feita de modo a tirar o melhor partido da luz natural, 

colocando as zonas de leitura junto aos vãos, e afastando as zonas de estantes para o 

centro do espaço ou encostadas às paredes. No piso 2 encontram-se as salas de 

estudo, cuja lógica de apropriação se prendeu com a distinção entre duas zonas, uma 

do lado esquerdo, mais intimista, para estudos individuais, com um pé-direito mais 

baixo, e outra do lado direito, dedicada a trabalhos de grupo, com um pé-direito alto e 
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um amplo espaço permitido pelo 

mezanino da área administrativa, que se 

situa no piso 3. Aqui encontra-se uma 

área de atendimento ao público, uma 

área de trabalho comum, e uma 

pequena zona de pausa, que privilegiam 

de um vão envidraçado que permite uma 

visão ampla para o piso inferior. Por fim, 

no piso 4, situam-se as oficinas de 

trabalhos manuais, tirando partido da 

relação com a peculiar cobertura, cuja 

estrutura em madeira será mantida, e 

onde serão abertos vãos para permitir a 

entrada de mais luz natural. 

No edifício da moagem, ao nível térreo situam-se quatro estabelecimentos de 

pequena restauração, dotados de sala de refeições, atendimento, cozinha, arrumos, 

arca frigorífica, zona de funcionários com instalação sanitária dedicada e instalação 

sanitária para os utentes separada por sexos. Existe também uma instalação sanitária 

pública, acessível pelo pátio central, para utentes do sexo feminino, masculino e para 

utentes com mobilidade condicionada. O acesso aos pisos superiores será feito pelo 

núcleo de acessos a nascente deste edifício ou pelo mesmo núcleo de acessos usado 

para o acesso ao edifício dos silos, já que se prevê uma utilização directa entre os 

habitantes da residência e os equipamentos disponíveis nesse edifício, mediante 

determinados regulamentos. Existe ainda núcleo de escadas de emergência a poente 

do edifício de moagens, que para além da sua utilidade funcional, ganha ainda um 

papel estético, ao conferir dinamismo à fachada cega desse edifício. Nos pisos 1 a 3, 

cujas plantas são idênticas, situam-se as funções residenciais. Do lado esquerdo 

funcionam os equipamentos, sendo portanto o lado mais público ou social, do lado 

direito situam-se os quartos, a área mais reservada ou privada. A residência está 

equipada com uma cozinha, separada numa zona de confecção e uma de comer, 

integrada numa zona de sociabilização, uma lavandaria e respectiva zona de 

tratamento de roupa e uma sala comum polivalente. Pelo lado dos equipamentos é 

possível aceder a uma zona exterior coberta, que comunica com o núcleo de 

distribuição vertical e à escada de emergência. A área privada está equipada com 12 

quartos individuais simples, com possibilidade de agregação entre eles, dois a dois, e 

Figura 63 – Desenho de estudo relativo ao interior das salas de 
estudo 
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um quarto preparado para pessoas com mobilidade condicionada, onde cada quarto 

integra a sua própria área de higiene pessoal. A possibilidade de agregação dos 

quartos prende-se com o tipo de experiência de vivência de que os estudantes 

possam querer usufruir, pela partilha de quarto com colegas. Estes quartos são 

agregáveis através de paredes móveis que poderão estar abertas ou fechadas 

conforme o pretendido pelos utentes aquando do aluguer dos quartos. Mesmo com as 

paredes agregáveis abertas, existem painéis leves de correr que permitem alguma 

privacidade na zona de dormir do quarto, e ligada directamente à instalação sanitária. 

 

No edifício do fabrico de massas encontramos ao nível do piso térreo, 10 

espaços comerciais, com os respectivos arrumos e instalações sanitárias, e orientado 

a poente, o espaço do mercado, caracterizado pelas suas estruturas modulares 

desmontáveis. Estas estruturas são apropriáveis através de um módulo base de 

dimensões 2,4m x 3,2m e são agregáveis conforme necessário. Existem no total 12 

módulos base. O mercado tem ainda ao seu dispor arrumos e arca frigorífica, um 

balneário com instalações sanitárias para os funcionários, e uma instalação sanitária 

para o público, ambos separados por sexos. O acesso aos pisos superiores é feito por 

um núcleo de distribuição vertical existente no interior do edifício, situado a poente ou 

pelo núcleo situado entre este edifício e o edifício das moagens. Entre os pisos 1 e 3 

este edifício abre-se no centro, permitindo um pequeno pátio interior reservado aos 

residentes, e proporcionando a entrada de luz natural às habitações, contornando o 

problema colocado pela desmesurada largura deste edifício. No piso 1 situam-se as 

habitações de menor área, 14 no total, cada uma integrando uma zona de confecção, 

uma área comum, área de higiene, e uma zona privativa com a possibilidade de 

partilha entre os residentes, através de paredes móveis, transformando o espaço em 

Figura 64 – Conjunto de desenhos relativos ao estudo da fachada do edifício de fabrico de massas 
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dois quartos individuais ou num único 

quarto possível de ser utilizado por 

três utentes no máximo. No piso 2 e 

3, situam-se as habitações duplex, 

totalizando 14 unidades, que 

integram uma zona de confecção, 

área comum, área de higiene e um 

quarto transformável (tal como nas 

unidades mais pequenas), no piso 

inferior, e área de higiene, área 

comum, e um quarto partilhado com 

zona de dormir e de estudo, no piso 

superior. 

As estruturas dos edifícios tiveram de sofrer alterações para se adaptar às 

novas utilizações. No edifício dos silos, mantiveram-se as estruturas existentes ao 

nível do piso térreo, e nos pisos superiores tiveram de ser substituídas as lajes 

existentes (que não correspondiam às cotas originais, passando à frente de vãos) por 

novas lajes, onde teve de ser utilizada estrutura mista com vigas e pilares metálicos e 

lajes em betão. No edifício do fabrico das massas o procedimento foi semelhante, 

tendo porém de ser aplicado a todos os pisos, para igualar o pé-direito do piso térreo 

com os outros edifícios e para permitir um uso comercial nesse piso. Para tal, foi 

construída uma segunda estrutura, com elementos metálicos, que funciona como uma 

caixa dentro das paredes estruturais, que se eleva acima das fachadas, fazendo o seu 

remate, assumindo-se como um novo elemento na imagem do edifício, com 

revestimento em zinco antracite. No piso das moagens, foi rectificada a zona onde 

existiam as escadas anteriormente, que se tornaram agora obsoletas, adoptando uma 

solução semelhante à aplicada ao edifício do fabrico de massas. Como modo de 

manter a unidade da materialidade dos edifícios, as coberturas em telhados de duas 

águas foram revestidas em zinco antracite, à semelhança da caixa de estrutura 

metálica que se eleva no edifício do fabrico de massas. 

 

 

 

Figura 65 – Desenho de corte esquemático da ideia de afunilamento 
para entrada de luz natural, no edifício de fabrico de massas 
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Estimativa de Custos da Proposta 

 

Edificio Tipo Área (m²) Custo/m² (€) Custo total (€) 

A Reabilitação 5.084 900 4.575.600 

B Novo 411 700 287.700 

C Reabilitação 2.401 900 2.160.900 

D Novo 1.003 700 702.100 

E Reabilitação 1.357 900 1.221.300 

F Novo 815 700 570.500 

Estacionamento Novo 1.671 400 668.400 

Custo total de obra 10.186.500€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66 – Identificação dos edifícios da proposta – legenda da tabela de 
estimativa de custos 

Tabela 1 – Estimativa de custos da proposta 

A 
B C

D 

E

F
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5. CONCLUSÃO 

 

O ritmo acelerado a que se deu o processo de industrialização em Portugal 

moldou inevitavelmente o território, pela sua necessária adaptação à implantação de 

inúmeras estruturas fabris ao longo de mais de dois séculos. Esta adaptação 

dependeu, como já verificámos, do próprio funcionamento e logística da fábrica: a 

necessidade de recursos energéticos, de proximidade de mão-de-obra, de transporte 

para escoamento de produtos, entre outras razões. Isto levou a que numa primeira 

fase, os núcleos industriais se implantassem nas periferias da cidade da Lisboa, cujos 

limites cedo se alargaram para integrar esses mesmos núcleos dentro do tecido 

urbano. Rapidamente a indústria conquistou o seu lugar na cidade. Porém, perto da 

segunda metade do século XX, a indústria de primeira geração não conseguiu 

acompanhar a mudança de paradigma tecnológico que se atravessava, e começou-se 

a assistir ao progressivo encerramento das suas fábricas, que deixou na cidade de 

Lisboa, os diversos edifícios abandonados ou em ruína, ou as diversas manchas 

vazias ou na malha consolidada, que actualmente se observam. 

A freguesia de Alcântara, lugar de tradição marcadamente industrial, não foi 

excepção, e debate-se hoje em dia com diversos problemas sociais, urbanos e 

ambientais que a desindustrialização das fábricas daquela zona provocou. Aqui reside 

a importância da valorização do Património e do Lugar enquanto suportes de 

renovação da qualidade arquitectónica e urbanística da cidade, e consequentemente 

proporcionadores de qualidade de vida, equilíbrio e bem-estar dos habitantes. O ser 

humano necessita de se identificar com o meio em que vive, não apenas numa 

perspectiva racional, mas emocional. Para isso, ele tem de ser capaz de atribuir 

significado ao sítio em que vive, significado histórico, cultural e identitário, 

transformando-o assim num Lugar. O Património, enquanto objecto histórico e cultural, 

tem a capacidade de despertar emoções no ser humano, pela memória colectiva e dos 

Lugares. Por isso, é importante a sua conservação. Conservar não significa apenas 

manter um edifício antigo, mas valorizar a memória das pessoas que de algum modo 

se relacionaram com aquele espaço, que lá trabalharam, que lá viveram. 

A reconversão de edifícios industriais não é excepção, e o facto de muitas das 

vezes constituírem arquitecturas de características muito peculiares, torna o desfio 

ainda mais interessante. É, também, um campo de actuação pouco explorado, que 
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deve no entanto ser incentivado, pois como nos vêm comprovando exemplos de 

outros países, as estruturas fabris têm muitas potencialidades no que toca à sua 

reconversão em novos usos e em estéticas arquitectónicas atractivas. 

O projecto de reconversão da fábrica “A Napolitana” constituiu uma 

oportunidade para estudar precisamente essas potencialidades, e ainda mais, a 

capacidade de servir de mote para regenerar uma zona degradada, urbanamente 

pouco coesa, com uma população envelhecida, sem espaços públicos, podendo 

transformar-se num centro de atracção de população jovem, com uma imagem 

arquitectónica limpa e contemporânea, com um programa diversificado, que 

proporciona um espaço de lazer e descanso, contemplando a coesão urbana, 

mantendo a identidade do conjunto da fábrica. 

A proposta de reconversão colocou diversos problemas de cariz arquitectónico, 

cujo desafio de resolução se revelou uma experiência enriquecedora ao nível da 

capacidade de reflexão da arquitectura aplicada à reabilitação e do modo de projectar 

em espaços existentes, que representam organismos de difícil e delicada recuperação 

e preservação, como o caso das antigas estruturas industriais, tanto a nível 

arquitectónico, como social e moral. Conseguiu-se no entanto perceber as grandes 

potencialidades e a capacidade de absorção de novos usos que estes edifícios 

revelam ter, e que muitas vezes são ignorados, quando muitas das vezes bastam 

pequenas alterações construtivas para dar um novo fôlego a estas estruturas. 

O papel da arquitectura na preservação da memória das populações e dos 

Lugares, e simultaneamente, na reintrodução de objectos arquitectónicos cujo uso se 

perdeu no tempo, e cujo valor na vida activa da cidade também se perdeu, é 

fundamental. Ao ser necessário reintroduzir as estruturas fabris no circuito activo da 

cidade, é inevitável que as suas configurações sejam alteradas para abarcar novas 

funções, mas apenas através da arquitectura se consegue agir mantendo o carácter 

do Lugar. 

 

 

Número de Palavras do Corpo de Desenvolvimento: 20.177 

Numero Total de Palavras: 22.860 
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A. LISTA DE PEÇAS FINAIS DESENHADAS 

 

01 – Planta de Localização; Escala 1:1000 

02 – Planta de Implantação; Escala 1:500 

03 – Planta do Piso -1; Escala 1:200 

04 – Planta do Piso 0; Escala 1:200 

05 – Planta do Piso 1; Escala 1:200 

06 – Planta do Piso 2; Escala 1:200 

07 – Planta do Piso 3; Escala 1:200 

08 – Planta do Piso 4; Escala 1:200 

09 – Planta de Coberturas; Escala 1:200 

10 – Secções AA’, BB’ e CC’; Escala 1:200 

11 – Secções DD’, EE’ e FF’; Escala 1:200 

12 – Secções GG’, HH’ e II’; Escala 1:200 

13 – Secções JJ’, KK’ e LL’; Escala 1:200 

14 – Secções MM’, NN’ e OO’; Escala 1:200 

15 – Planta Parcial do Piso 0; Escala 1:50 

16 – Planta Parcial do Piso 1; Escala 1:50 

17 – Planta Parcial do Piso 2; Escala 1:50 

18 – Planta Parcial do Piso 3; Escala 1:50 

19 – Planta Parcial das Coberturas; Escala 1:50 

20 – Secção Parcial GG’; Escala 1:50 

21 – Secções Parciais MM’ e JJ’; Escala 1:50 

22 – Pormenores de Corte de Fachada; Escala 1:10 
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E. IMAGENS TRIDIMENSIONAIS FINAIS 
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