
A FÁBRICA DE CIMA: teorias e projeto de reativação de estruturas pós-industriais, uma proposta

Hugo Veiga

Dissertação de Mestrado Integrado em Arquitetura

Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto

orientação: Professora Doutora Inês Moreira

Porto 2018-2019





3

À minha família, em especial à minha mãe, irmã, avó, tios e prima, pelo apoio e por nunca deixarem de 
acreditar em mim, por todos os almoços e momentos juntos que me reabasteceram de energia para voltar ao 
trabalho.

À minha outra família, com quem não partilho laços de sangue, ao André, sem o qual a presente dissertação 
teria seguido um caminho completamente diferente e que me fez questionar assuntos que tinha por garanti-
dos; à Beatriz, ao Fred, ao Luís, à Maria, à Mariana, à Patrícia, ao Pedro, à Rita, ao Rodrigo,  à Sara, à Yaroslava, 
com quem partilhei as minhas angústias e que me animaram e apoiaram nos momentos em que começava a 
desacreditar no meu trabalho e que me fizeram ver que afinal seria capaz de alcançar as minhas metas.

Ao Arq. Pedro Bragança, membro da equipa editorial da Revista Unidade em 2014 na altura do lançamento 
do concurso para uma Estação de Serviço de cunho cultural no mesmo lote do caso de estudo da presente dis-
sertação, que me acompanhou desde o início desta deambulação, que me elucidou e encaminhou ao partilhar 
a sua sabedoria comigo.

À Arq. Inês Moreira, a minha orientadora, por tudo, não só por aceitar em orientar-me neste percurso, por me 
ajudar a ultrapassar as minhas dúvidas e obstáculos, mas também por me mostrar uma tal paixão no tema que 
me conseguia reacender o meu próprio interesse em alturas em que duvidava de mim mesmo e na qualidade 
do meu trabalho.

Às várias instituições que me forneceram informações sem as coisas a presente dissertação não seria possível: 
à Câmara Municipal da Maia, à Mapoteca da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, à Casa do Infante, 
à Biblioteca Nacional de Portugal e a todos os outros que me ajudaram no desenvolvimento da presente dis-
sertação e que esqueci de referir.

E, finalmente, ao Professor Doutor Francisco Barata Fernandes, que foi a primeira pessoa a orientar-me e 
que acreditou no potencial do meu tema e, felizmente, partilhou comigo a sua opinião e sabedoria que me 
marcaram para o resto da realização da presente dissertação, e creio que continuarão a influenciar-me para 
o resto da minha vida e que infelizmente não pôde levar ao fim, para minha grande infelicidade, que decerto 
será partilhada com muitos outros.

A todos os que me ajudaram e apoiaram, direta ou indiretamente para o desenvolvimento da presente dis-
sertação, um sincero e humilde obrigado.

AGRADECIMENTOS



a fábrica de cima: teorias e projeto de reativação de estruturas pós-industriais, uma proposta

4

O território português está hoje intensamente pontuado por estruturas pós-industriais em franco processo 
de arruinamento, indicadores de um passado industrial. Estas estruturas possuem valor patrimonial, seja 
pela época da sua construção e antiguidade, seja pela qualidade e excecionalidade dos métodos construtivos 
empregues, mas, também, por serem repositórios de memórias coletivas que caraterizam e marcam a comu-
nidade local onde se inserem. 

A presente dissertação para obtenção de título de Mestre em Arquitetura estuda as possibilidades que estes 
elementos oferecem como potenciadores e dinamizadores de uma nova urbanidade nos locais onde se in-
serem. Tendo por base um caso prático – A Fábrica de Cima – localizada no Castêlo da Maia, na zona Metro-
politana do Porto, procura-se associar à estrutura pós-industrial uma nova resposta programática útil para 
a comunidade envolvente. Propõe-se aliar uma proposta de reativação das estruturas existentes e da sua 
preservação e valorização patrimonial.

Como hipótese, propõe-se um método de ação projetual sobre estas edificações que considera a sua envol-
vente e as várias circunstâncias, tanto históricas, como sociais e culturais, que as tenham definido, procurando 
que a nova ação projetual surja na continuidade das mutações dessa estrutura e não como uma rutura da 
mesma. Para tal, oferece-se uma análise de casos atuais noutras estruturas semelhantes considerando novas 
abordagens de diversos autores tais como: a Fábrica Confiança; as várias reativações como o Asphalt Green 
em Nova Iorque, o da Factory no 8 em Humpolec e do Goldsmiths - Centre for Contemporary Art em Londres, 
da autoria de Pasanella + Klein,  OK Plan Architects e do Assemble Studio, respetivamente; que se destacam 
pela experimentação e pela alternativa a outras abordagens mais canónicas.

Por fim propõe-se a intervenção projetual no caso de estudo - A Fábrica de Cima - espelhando algumas 
considerações tomadas na pesquisa teórica, aliando a vontade de dinamização urbana e cívica da zona do 
Castêlo da Maia e valorizando a preservação da estrutura pós-industrial existente. Substitui-se o programa de 
produção industrial, por um novo epicentro, encarado como meio de produção artística, cultural, económica 
e de fomentação social.

Palavras-Chave: 

Arquitetura, Património Industrial, Comunidade, Método de Intervenção, Centro Cívico
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Nowadays, the Portuguese territory is intensely punctuated by post-industrial structures in a frank process of 
ruination, indicators of an industrial past. These structures possess a patrimonial value, regarding the time of 
their construction and antiquity, the quality and exceptionality dos the construction process used, but, also, 
by being repositories of collective memories that characterize and mark the local community where they 
insert.

The present dissertation for the title of Master in Architecture, studies the possibilities that these elements 
offer as enhancers and dynamizes of a new urbanity in the space they are inserted. It has for base a case study 
– A Fábrica de Cima – localized in Castêlo da Maia, in the Metropolitan Area of Porto, and it tries to associate 
to the post-industrial structure a new program useful for the surrounding community. It is proposed to ally a 
reactivation of the existent structures to its preservation e patrimonial valorisation.

As hypothesis, it is proposed a method of project action of these buildings that has in consideration its sur-
roundings e its historical, social and cultural circumstances, that defines them, hoping that the new project 
comes up in continuity of the mutations of that structure and not as a rupture. As  such, it is offered an 
analysis of current cases of other similar structures, considered as new approaches of various authors such 
as: Fábrica Confiança in Braga; the various reactivations like Asphalt Green in New York, Factory no 8 in Hum-
polec and Goldsmiths – Centre for Contemporary Art in London, of Pasanella + Klein, OK Plan Architects and 
Assemble Studio respectively; that highlights because of their experimentation and the alternative to other 
canonical approaches.

Finally, it is proposed a project of intervention to the case study – Fábrica de Cima – mirroring some of the 
reflections taken in the theorical research, allying the will of urban and civic dynamization of the area of 
Castêlo da Maia and valuing the preservation of the existing post-industrial structure. The industrial produc-
tion program is replaced by a new epicentre, facing it as a mean of civic participation, cultural and artistic 
production and social fomentation.

Keywords:

Architecture, Industrial Patrimony, Community, Intervention Method, Civic Centre
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0.1 Motivação

Atualmente o território português é.pontuado por estruturas industriais que são reflexo de uma altura de 
desenvolvimento e de vontade industrializadora do país. Em Portugal, a industrialização não só aconteceu 
tardiamente, como nunca conseguiu acompanhar o nível do resto da Europa, tendo decaído em poucas déca-
das. As fábricas representam também o imaginário coletivo da população que viveu e trabalhou nelas e que 
sentiu as dificuldades de vida associadas ao proletariado e às diferenças de vida entre estratos sociais que se 
verificavam nas sociedades industriais.

Os edifícios e os espaços pós-industriais dominam a paisagem e o território de inúmeras cidades europeias.. 
Juntamente com outros locais de produção com ecos históricos e uma sobrecarga semiótica, com edifícios 
históricos, espaços fabris e monumentos marcados pelo passar do tempo, estas fábricas e vestígios industri-
ais oferecem intensas sensações espaciais, materiais e experienciais a visitantes, bem informados ou leigos 
(Moreira, 2013: 28)

Os surtos industriais foram o mote para o desenvolvimento de novas técnicas e aplicação de novos materiais 
na arquitetura, dando à introdução de novos programas com necessidades programáticas e espaciais distintas 
que até então não se tinham registado em Portugal.1

Tendo em conta a marca que estas estruturas provocaram no território e na sociedade, pensa-se que estas 
mereçam a devida atenção, e que devam ser preservadas a fim de permitir a continuidade espacial que cara-
teriza estes espaços, bem como a preservação de provas vivas de um tempo no qual as comunidades mais 
recentes desconhecem embora por elas sejam influenciadas.

Muitas das realizações que se ergueram até finais dos anos sessenta encontram-se hoje desativadas e surgem 
aos olhos dos cidadãos como um novo tipo de ruína, suscitando perplexidades várias. O seu desaparecimento 
por demolição e substituição ou a sua manutenção por reaproveitamento funcional ou museificação colocam 
desafios acutilantes para os quais não há respostas pacíficas. (Braña, 2005: 5)

Atualmente, dado o progressivo interesse na preservação material destas estruturas tem-se assistido a vários 
casos de aproveitamento de fábricas existentes e da sua reativação sob uma nova função, a fim de se preser-
var a estrutura e de atribuir-lhe um uso para que sirva novamente a comunidade em que se insere.

Se os edifícios industriais vêm sendo, desde há muito, adaptados a novos usos culturais, como museus de 
arte contemporânea e outros espaços culturais, e se a arqueologia industrial tem protegido e explorado o 
património edificado, máquinas industriais e coleções de objetos nos seus museus (e ecomuseus), é possível 
então identificar uma abordagem diferente para os espaços pós-industriais. (Moreira, 2013: 29)

1 A estreita relação dos desenvolvimentos técnicos e científicos que alimentaram e possibilitaram os fenómenos de transformação industrial 
das sociedades modernas com as suas repercussões espaciais, construtivas, funcionais, imagéticas e formais, continua a ser objeto de estudo 
e investigação em vários campos e saberes que aí buscam o aprofundamento do nosso conhecimento e a formulação de novas leituras de um 
passado que é ainda muito conformador do presente.
Para a arquitetura, esta temática remete historicamente para muitas das ilusões e vontades de transformação e criação de um mundo diferente. 
As novas exigências da massificação (de produção e de consumo) impuseram obrigações que foram lidas e interpretadas como oportunidades 
de concretizar e dar forma a novos imaginários que e deveriam traduzir em novos hábitos, novos ícones, novos espaços, em novas arquiteturas.
Mas também de outros setores – particularmente dos engenheiros e construtores que se ocupavam com processos que tendiam a aplicar de 
forma despojada as vantagens de novas técnicas e materiais combinados de forma experimental para responder e aplicar lógicas produtivas 
que articulavam rapidez, simplicidade e baixo custo – vieram contributos e experiências que foram sendo incorporadas no mundo arquitetóni-
co. (Braña, 2005: 5)

0. PRÓLOGO
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Aldo Rossi, Dieses ist langer – Ora questo è perduto, 1975

(...) o título da gravura Agora tudo isto se perdeu tem uma importância especial: pode soar como uma alusão ao inevitável processo de 
declínio a que os signos estão sujeitos, uma vez evocados dos recessos da memória (...).
Mas, por outro lado, o título alude a uma nostalgia essencial, dado que, ao representar a perda, a gravura imita um procedimento teatral 
com o objetivo de descrever o pesar pelo desaparecimento de uma ordem das formas orgânica de objetos-signos, de que a composição é a 
evocação. (Dal Co, 1979: 67 - tradução livre)

prólogo
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0.2 Caso de Estudo

Os habitantes de um território não param de apagar e reescrever o velho grimório do solo (…) Desde o 
momento que uma povoação o ocupa (…), estabelece com o território uma relação que tem que ver com 
a ordenação, ou inclusivamente com a planificação, e os efeitos recíprocos desta coexistência podem ser 
observados. Noutras palavras, o território é objeto de uma construção. (Corboz, 2001: 27 - tradução livre)

O interesse pela realidade que afeta as estruturas pós-industriais terá sido espoletado pela presença de uma 
estrutura industrial no Castêlo da Maia, que, dada a proximidade pessoal e afetiva, se tornou num caso de 
estudo. 

O desejo de propor um novo programa para a Fábrica do Castêlo da Maia  vem do contacto estabelecido com 
esta grande estrutura ao longo de vários anos, acompanhando o seu processo de arruinamento e analisando 
a sua potencialidade para serviço da comunidade, dado o local em que se insere.2 Esta análise e proposta de 
um programa útil e eficiente encontra-se também no seguimento de rumores espalhados por pessoas locais 
de que este lote estaria destinado a albergar uma grande superfície alimentar, algo que aparenta não ter 
em conta a existência de outras superfícies alimentares nas proximidades, considerando esta proposta uma 
que não potenciaria o seu valor histórico nem a sua localização.3 Esta situação foi considerada com alguma 
seriedade, uma vez que poderá ter um retorno financeiro imediato por oposição ao exercício projetual desen-
volvido nesta dissertação como uma resposta a médio e longo prazo.

A vontade de perceber de que forma esta estrutura poderia responder às necessidades locais, à presença de 
elementos arquitetónicos de destaque como é o caso da chaminé industrial, à grande diversidade de espaciali-
dades interiores e à relação que as várias partes da estrutura estabelecem entre si terão ajudado na opção de 
execução de um exercício projetual. O projeto espelha algumas considerações entendidas na deambulação 
teórica pelo tema. Esta vontade é solidificada com a compreensão do seu caráter palimpsético, que se traduziu 
em vários reaproveitamentos da fábrica edificada deste caso de estudo durante o século passado.

Um edifício palimpsético é o resultado, em termos gerais, de um fenómeno de desenvolvimento, ao longo do 
tempo, de um edifício híbrido a partir do qual emergem novos acrescentos que não abrangem totalmente a 
nova unidade. Trata-se geralmente de um edifício com uma longa história, que já sofreu diversas alterações 
e no qual se sobrepõem construções de diferentes épocas num processo cujos vestígios são visíveis. 

(...) Aceitar a natureza do palimpsesto significa tomar como um todo os seus estratos desajustados que se 
vão acumulando com o tempo criando um tecido tenso, ferido e complexo. Isto inclui toda a estrutura afetiva 
do espaço, tal como as suas dimensões, incluindo cores, humidade, temperatura e qualidades de textura e, 
também, a janela. Interessa-nos investigar como é que esta história da construção e seus usos se constitui 
numa formação narrativa e estrutural-material que pode ser ativada no seu todo sincrónico. (Moreira, 2013: 
43-45)

O exercício projetual é um exemplo que potencializa a estrutura da Fábrica de Cima, tendo em conta a análise 
das necessidades programáticas da envolvente, e que surge no seguimento das preocupações expostas nesta 
dissertação. Outra caraterística a expor passa pela vontade deste exercício ser uma solução de execução viável 
a curto prazo e que, dada a situação económica nacional atual, evita sempre que possível o desperdício, quer 

2 A força humana operativa funciona aqui não arbitrária e violentamente, mas em certa medida com regularidade; o pôr a obra a uso através 
da força humana significa, por conseguinte, um desgaste e dissolução da obra, certamente lentos, mas contínuos e, por isso, imparáveis. Assim 
se explica o motivo por que, ao vermos um monumento que tem condições para estar em uso, por exemplo, um palácio residencial numa rua 
animada, se, ser usado e ao abandono, nos invade uma dolorosa impressão de destruição violenta: parece-nos mais velho do que realmente é. 
(Riegl, 2016: 52) 

3 Um outro receio é a construção de uma nova superfície comercial no Castêlo da Maia que passa pela possível demolição integral da estrutura 
industrial presente, hipótese esta que encontra-se no seguimento de um loteamento projetado nos anos 1990.
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material quer monetário.

A desindustrialização, no presente cenário de “crise”, remete a eventual recuperação de edificações industri-
ais com interesse histórico e arquitetónico para um futuro distante e não oferece antevisões de usos a uma 
escala que permita a recuperação massiva das ruínas. Na clarividência de que muito do edificado que ameaça 
ruína se irá arruinar, ou irá mesmo ruir, interessa, particularmente, repensar novos modos de intervir e de 
reativação, não apenas como evocação de um passado industrial, mas na presente condição pós-industrial. 
(Inês Moreira in Baptista, 2014: 118)

Mantendo a polissemia e o significado vago, estará a ruína mais apta a ser facilmente colonizada por 
qualquer sentido, transformando-se num dispositivo de elevado poder simbólico e narrativo. Para uns, um 
sinal de eternidade; para outros a própria imagem da decrepitude; para uns a glória de qualquer coisa, para 
outros, o testemunho da disfuncionalidade; para uns, coisa preciosa, para outros, lixo; para uns, celebração, 
para outros, mau exemplo de coisa a evitar.  (ibid.: 112)

O caso de estudo em questão é nomeado carinhosamente pela população local como a “Fábrica de Cima” – em 
contraposição com a “Fábrica de Baixo”, demolida para dar lugar a um conjunto de habitações plurifamiliares 
– que iniciou as suas funções como uma fábrica têxtil, com posteriores alterações de tipo de indústria até ser 
desativada na década de 1990. 

Esta estrutura “ilustra” uma época que é desconhecida das gerações atuais, dado o tempo em que se encon-
tra presente no desenho urbano desta área, e, consequentemente, pertence à memória coletiva da mesma, 
tornando-se num ponto de referência, graças à sua escala, ao seu programa e estado atual, que sem ele, a 
comunidade local, o desenho urbano e o seu potencial programático poderão sair prejudicados, perdendo 
parte do seu caráter e alterando a forma como as pessoas se relacionam com o local.4 

A relação entre o espaço arquitetónico-urbanístico da indústria e o advento da modernidade sempre foi 
estreita. Efetivamente, a ideia de estandardização, simplificação, modulação, repetição em série, na qual se 
baseou toda a ideia de indústria, foi igualmente uma base essencial e forte para a génese e desenvolvimento 
da arquitetura moderna. (Fernandes, 2003: 11)

Para além disso, há a vontade de explorar a capacidade metamórfica já inerente ao espaço que foi, ao longo 
dos tempos, alvo de várias reorganizações, ampliações e finalmente demolições, “ilustradas” pela sua destru-
ição gradual devido ao contacto com os agentes naturais, resultando numa estrutura em constante mutação, 
adaptável e flexível.

4 Para Lévi-Strauss existe uma relação entre configuração espacial e estrutura social, mesmo que obscura criando também um laço com identi-
dades coletivas: A distribuição circular das palhotas em torno da casa dos homens é de tal importância, no que diz respeito à vida social e à 
prática do culto, que os missionários salesianos da região do Rio-das-Graças rapidamente descobriram que a maneira mais segura de converter 
os bororo consistia em obriga-los a abandonar a sua aldeia, trocando-a por outra, onde as casas são dispostas em filas paralelas. Desorientados, 
relativamente aos pontos cardeais, privados da planta que fornece um argumento para o seu saber, os indígenas perdem rapidamente o sentido 
das tradições, como se os seus sistemas social e religioso (…) fossem muito complicados para passarem sem o esquema, tornado patente pela 
planta da aldeia e cujos contornos são perpetuamente refrescados pelos gestos quotidianos. (Lévi-Strauss, 1988: 234 - tradução livre)
 

prólogo
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1. INTRODUÇÃO

1.1 Objetivo e Metodologia

A missão de uma teoria de projeto não é encontrar fórmulas que tratem de resolver os problemas de uma vez 
por todas, mas é algo melhor, alargar a prática de projeto e o seu campo problemático proporcionando ao 
mesmo tempo que permitam visualizar esses problemas com maior clareza e justiça, ou seja, que permitam 
reconhecer mais ordenadamente a complexidade do real. (Martí Arís: 2005: 22 - tradução livre)

TEORIA

Pretende-se com esta dissertação analisar alguns autores que desenvolveram teorias sobre classificação e 
ação no património, prestando atenção ao património industrial, com o intuito de questionar o seu papel, a 
sua relevância e potencialidade de reativação urbana na atualidade estabelecendo-se um paralelismo entre 
estas visões e a situação materializada no caso de estudo. Esta ponte entre a teoria e o exercício projetual tem 
como finalidade a construção de um método de reativação de estruturas pós-industriais, dando primazia à 
continuidade espacial, à presença simbólica e ao serviço da comunidade circunscrita.

Dado o caráter palimpsético do caso de estudo e dos tipos de estruturas estudadas, o texto assume também 
diversos autores, vozes, perspectivas e proveniências que dialogam com o texto original. A escrita ao longo 
desta dissertação é apresentada numa forma de diálogo entre o texto original e as diversas vozes do passado 
e do presente permitem uma clarificação e validação de vários temas e preocupações que vão surgindo.

A obra de Celestino Braña permitiu a sintetização cronológica do caso da indústria portuguesa, especifica-
mente dos vários momentos e ações que justificam a sua reativção no presente como o passo lógico que se 
encontra na continuidade destas estruturas.

Françoise Choay, para além de clarificar e balizar o espetro de ação em contexto patrimonial, desde a mera 
manutenção defendida por Ruskin ou a sua reconstrução de forma idealizada perpetuada por Viollet-le-Duc, 
consegue também ilustrar os pontos positivos e negativos destas ações, ajudando a mediar e redirecionar um 
possível caminho a seguir que permita a reativação das estruturas pós-industriais sem adulterá-las de forma 
a deixarem-se ser fisicamente reconhecíveis. Esta exposição de possíveis métodos de ação vem na sequência 
de uma breve síntese cronológica do caráter patrimonial e da atual consideração de estruturas industriais, 
como é o caso da Fábrica de Cima.

Tanto a visão de Inês Moreira como de Álvaro Domingues expõem o caso atual deste tipo de estruturas e 
dos perigos que nelas se encontram: a gentrificação, a perpetuação de desigualdades sociais e a redução do 
seu potencial a mero repositório museológico, retirando-lhes a vitalidade que poderiam usufruir e a ajuda na 
dinamização da área onde se inserem, e permitindo-lhes perceber a necessidade da reativação das estruturas 
pós-industriais, especialmente em zonas onde estas proliferam e distam-se de áreas densamente urbanizadas 
enquanto meio de dinamização urbana, social e cultural, incluindo as razões nostálgicas da conservação des-
tas estruturas enquanto repositórios de memórias coletivas e identidade local, sem a redução exclusiva a um 
espaço museológico.

De forma a justificar o interesse e atenção do caso de estudo em específico, surge também a necessidade de 
compreender o seu caráter patrimonial como também de se estudar a evolução da noção de património, de 
forma a se compreender o valor da estrutura do Castêlo da Maia na contemporaneidade.

A análise desta noção carece ainda de uma contextualização do caso industrial português, que permitirá tratar 
o caso de estudo de forma relacionada, tanto em termos sociais como culturais e tecnológicos.
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ANÁLISE DE ABORDAGENS PROJETUAIS

A visualização de um leque variado de ações sobre este tipo de estruturas cujo objetivo primordial passa por  
permitir reativar determinadas estruturas consideradas importantes para as comunidades em que se inserem, 
com respeito pela preservação da sua imagem e da memória coletiva inerente a ela, mas que procuram 
servir essas comunidades de forma ativa e justa, evitando determinados elitismos arquitetónicos ou formais, 
houve a necessidade de se estabelecer alguns casos de estudo nos quais se considerem novas abordagens a 
este problema e que sejam dispositivos de comparação e discussão para um posterior exercício projetual na 
Fábrica de Cima.

Os casos escolhidos são: a antiga fábrica de sabonetes Confiança, em Braga; o antigo Municipal Asphalt Plant, 
atual Asphalt Green, em Nova Iorque; uma antiga fábrica têxtil, renomeada Factory No 8, em Humpolec; e os 
antigos Laurie Grove Baths, reconvertidos no Goldsmiths Centre for Contemporary Art, em Londres.

Esta dissertação tem como mote para o estudo a realidade do abandono de edificações industriais e a sua 
eventual reativação através de um exercício projetual de uma antiga fábrica têxtil da primeira metade do sécu-
lo XX, localizada numa área extremamente movimentada do Castêlo da Maia. Uma caraterística que marca 
visivelmente esta estrutura passa pela sua evolução metamórfica ao longo do século passado que acompanha 
as sucessivas empresas de diferentes setores que lá operaram.

Este conceito, normalmente aplicado ao campo da biologia, tem uma origem natural e corresponde à 
maturação do embrião e a sua adaptação ou adequação ao meio. O interesse por este termo será no seu 
sentido figurativo correspondendo à alteração, neste caso de uma estrutura industrial, devido à mudança da 
circunstância em que se insere, que levará à alteração do conhecimento de um estado inicial para projetar um 
estado futuro. (Leya, 2001: 20)

É neste sentido que interessa compreender e estudar a evolução metamórfica desta estrutura industrial, que 
atualmente se encontra desativada e em visível estado de arruinamento. Dada a sua dimensão e versatilidade 
espacial, antevê-se que terá grande potencial para novos meios de produção que visem o serviço da comuni-
dade envolvente, como outrora aconteceu (de forma distinta).

Os sítios industriais e outros locais históricos requerem abordagens que são fundamentalmente diversas 
das utilizadas na maioria dos espaços expositivos (quer sejam espaços temporários ou salas de museu de 
cariz mais permanente). Na maioria dos casos, estas exploram o espaço volumétrico e técnico de edifícios 
existentes, neutralizando os seus vestígios através de novos espaços de exibição que se caraterizam por uma 
arquitetura abstrata, com os espaços desenvolvidos pelo modernismo e suas correntes posteriores. (Moreira, 
2013: 30)

A proposta visa também conectar-se com várias entidades institucionais, culturais e comerciais, que 
proporcionam um dinamismo e sustentabilidade económica ao conjunto, e dar resposta às carências 
programáticas locais. Outra vontade passa por manter viva a memória coletiva desta estrutura, conservando 
a caraterização espacial do objeto de estudo, dando importância às marcas sofridas pela passagem do tempo. 

O nosso quotidiano está povoado de ruínas românticas ou modernas, históricas ou industriais, verdadeiras 
ou falsas, reais ou representadas. Num momento em que as imagens de ruínas circulam com uma intensi-
dade crescente nos mais diversos suportes físicos e virtuais, importa interrogar o seu fundamento e impacto. 
(Baptista, 2014: 22)

Fenómenos como a perda de familiaridade com o lugar em que se cresceu ou a ausência do sentido de habi-
tar constituem a ponte complexa para uma intemporalidade nostálgica e romântica do homem moderno, 
mas também para a sua afirmação como o homem-movimento... (ibid.:108)

introdução
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O exercício projetual segue um modelo de ação de um concurso, nomeadamente um organizado e publicado 
pela revista Unidade No.8 (2014), que curiosamente trata do mesmo local – o lote onde se insere a Fábrica de 
Cima. Este concurso terá servido de ponto de partida para o programa proposto no exercício projetual, sendo 
posteriormente realizada uma análise às premissas do concurso, bem como ao programa proposto para que 
seja feito um paralelismo com a análise programática realizada nesta dissertação.

PROPOSTA PROJETUAL

A proposta projetual exposta nesta dissertação pretende respeitar a espacialidade da fábrica e dos vestígios 
e marcas físicas que terá sofrido ao longo do tempo, uma vez que são representação da memória coletiva 
local. Tentará dar uma resposta programática às necessidades locais, e trará dinamismo à área em questão, 
não só pela sua presença, mas também pela articulação com várias entidades locais que lhe darão uma maior 
flexibilidade e diversidade de utilização e utentes.

Quanto ao projeto em si, tem-se por objetivo uma intervenção mínima, dando principal preocupação às ne-
cessidades técnicas das várias funções, assim como à reorganização espacial, tanto interior como exterior 
devido à desadequação da organização interior da estrutura existente; procurando-se estabelecer um diálogo 
entre ambos, através de uma organização de diferentes espacialidades no exterior que comunicará com a 
organização programática interna. Há também a vontade de atribuir ao conjunto uma grande flexibilidade 
espacial de modo a adaptar-se às necessidades crescentes e em constante mutação da comunidade local, desta 
forma a proposta não pretende ser uma resposta momentânea, mas algo aberto que poderá sofrer mutações 
e adaptações.

Esta proposta tenta acompanhar o crescente interesse pela questão da sustentabilidade e da economia de re-
cursos, através de uma ação mínima, do aproveitamento máximo da estrutura pré-existente, tendo em conta a 
adaptação ao novo programa, e utilização de instalações técnicas sustentáveis que reduzam a marca ecológica 
da sua futura utilização.5

Procura-se um diálogo entre a pesquisa de caráter teórico e prático nesta dissertação, como se verifica pela 
realização de um exercício projetual, assim como pelas ligações entre as considerações teóricas, os casos 
práticos, e o caso de estudo.

1.2 Estrutura do Trabalho

Esta dissertação organiza-se em duas partes: a primeira predominantemente teórica na qual estão incluídos 
os primeiros três capítulos e a segunda predominantemente prática com os últimos três.

Na parte teórica está incluída uma aproximação ao tema onde é exposta a motivação que gerou esta disser-
tação e uma breve apresentação do caso de estudo, seguida pela introdução na qual são expostos os objetivos, 
a metodologia e organização adotada no processo de criação da dissertação.

Mais tarde, inicia-se um enquadramento da realidade industrial em Portugal, sendo necessária uma breve 

5 (…) “menos é mais” celebra o valor ético e estético de uma economia de meios autoimposta. A arquitetura despida de Mies, na qual a ex-
pressão formal era reduzida a uma simples composição de elementos industriais pré-fabricados, implicava que a beleza apenas podia surgir 
através da recusa de tudo o que não era estritamente necessário. Recentemente, mas especialmente desde a crise económica de 2008, a atitude 
“menos é mais” tornou-se popular novamente, desta vez, defendida por críticos, arquitetos e designers num tom ligeiramente moralista.
Se no final da década de 90 e inícios dos anos 2000 a arquitetura era motivada pela exuberância irracional do mercado imobiliário direcionada 
na produção de objetos icónicos cada vez mais redundantes, com o início da recessão a situação começou a mudar.
Aqueles que, anteriormente, haviam aclamado (ou mesmo produzido) as acrobacias da arquitetura na década anterior, agora começavam a 
reclamar sobre o vergonhoso desperdício de recursos e orçamentos da arquitetura.
Esta mudança de sensibilidade provocou dois tipos de reação. Alguns arquitetos tentaram traduzir o ethos da austeridade meramente em ter-
mos formais. Outros defenderam uma abordagem com uma mentalidade mais social, tentando ir além das fronteiras tradicionais da arquitetura. 
(Aureli, 2013: 7-8 - tradução livre)
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Fábrica de Cima, Castêlo da Maia, c.1932
(fotografia: André Fonseca, 2018)
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exposição da evolução do(s) processo(s) industrial(ais) de forma cronológica permitindo a compreensão da 
contemporaneidade.

Procede uma síntese da atualidade das estruturas pós-industriais em contexto português, da situação 
económica existente e das reações consequentes a estas estruturas. Termina-se com uma breve exposição do 
espetro das possibilidades interventivas, balisando-as através de figuras icónicas e fundamentais na questão 
patrimonial, como Viollet-le-Duc e Ruskin, e ainda Camilo Boito e Riegl (mesmo que não tão evidenciados).

Após esta exposição da situação atual que envolve as estruturas industriais em Portugal e a preocupação 
de preservação do seu valor patrimonial, segue-se uma exposição de várias intervenções com caraterísticas 
semelhantes que se salientam por várias razões que serão especificadas. Consideram-se estas intervenções 
como novas abordagens ao edificado industrial, sendo elas a Fábrica Confiança (Braga), o Asphalt Green (Nova 
Iorque), a Factory no.8 (Humpolec) e o Goldsmith Centre for Contemporary Art (Londres). O discurso relativo 
a estes casos inicia pelo seu enquadramento cronológico, desde a sua construção até ao estado anterior da sua 
metamorfose, procedendo-se a uma explicação da intervenção realizada e concluindo-se com uma exposição 
da realidade existente.

Terminada esta exposição serão sintetizadas as intervenções procurando exaltar os valores que se pretendem 
transportar para o exercício projetual a realizar na Fábrica de Cima no Castêlo da Maia e com isto encerra-se 
a parte teórica desta dissertação.

Para iniciar a parte prática da dissertação, procede-se à exposição do caso de estudo: a Fábrica de Cima, 
através de um processo de aproximação ao mesmo. Para tal sentiu-se a necessidade de enquadrar o caso a 
nível territorial e urbano expondo a evolução cronológica da envolvente e analisando-a programaticamente.

Segue-se a apresentação da estrutura em si, de forma cronológica desde a sua construção até à atualidade, 
apresentando os vários momentos de expansão da estrutura, assim como os momentos de contração mais 
próximos da atualidade e que estão associados ao processo de arruinamentou em que esta estrutura se 
encontra desde a sua desativação.

Apresentado o caso de estudo, realiza-se uma breve análise programática da envolvente da Fábrica de Cima 
com a finalidade de ajudar a entender a escolha de um programa para esta estrutura; explicando-se as von-
tades e objetivos da intervenção a fim de se entender certas opções e escolhas feitas no processo projetual 
que será apresentado com recurso a vários instrumentos como o esquisso, o desenho rigoroso, perspetivas e 
maquetas com intenção de se conhecer a espacialidade pretendida e a realidade esperada caso este projeto 
seja concretizado.

Esta dissertação encerra com uma síntese de todos os conteúdos abordados onde se expõem dificuldades 
sentidas e considerações finais compreendidas através da realização deste exercício académico e desejos que 
o mesmo venha a dinamizar outros casos semelhantes na posterioridade.
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PRÓLOGO

(+ subjetivo)

INTRODUÇÃO

(+ objetivo)

PARTE TEÓRICA PARTE PRÁTICA

ENQUADRAMENTO

- indústria e arquitetura
- património (industrial)

- problemática atual

NOVAS ABORDAGENS

- fábrica confiança (política)
- asphalt green (social)

- factory no 8 (produção)
- goldsmiths - cca (espaço)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

ENQUADRAMENTO

- territorial e urbano
- fábrica de cima: edifício e evolução

FÁBRICA DE CIMA

- registo fotográfico
- programas, usos e caraterização

- exercício projetual

introdução
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2.1. Industrialização e Arquitetura em Portugal

Dada a natureza (atual) pós-industrial do objeto de estudo é necessária a sua contextualização, através da 
sintetização da evolução da industrialização portuguesa a fim de se entender o paralelismo com as próprias 
metamorfoses edificadas da Fábrica de Cima.

O processo de industrialização português, não só terá ocorrido mais tarde comparado com outros países da 
Europa, como nunca terá atingido o mesmo nível de intensidade. De tal forma que existem historiadores a 
considerar que Portugal poderá nunca ter concretizado a sua industrialização mas terá experienciado mo-
mentos de maior desenvolvimento económico acompanhado por uma evolução técnica, como se a industriali-
zação portuguesa se tivesse dividido em surtos, aproveitando momentos de crise internacionais.6

Esta fragilidade da industrialização portuguesa teria a causa principalmente em fatores internos mais do 
que em externos, na medida em que seria caraterizada por “um tecido industrial caraterizado por empresas 
descapitalizadas, subdimensionadas, tecnologicamente rudimentares, de baixos índices de produção, escassa 
produtividade e largamente dependentes do capital estrangeiro” (Braña, 2005: 14) que acabou por criar uma 
dependência e subalternidade em relação ao Estado.7

Tal como acontecera em todo o globo, as tendências gerais do processo de crescimento industrial português 
oitocentista foram postas em causa pelas transformações tecnológicas internacionais dos inícios do século 
XX e pela crise industrial entre as duas guerras mundiais. O ciclo do modelo da economia liberal, gerado na 
sequência da revolução industrial inglesa, que se refletira em Portugal ao longo de Oitocentos, embora em 
contextos de atraso económico e de pequenos surtos industrializantes, entrou em crise com o advento da 2ª 
Revolução Industrial.

(…) No caso português a dinâmica da estrutura industrial herdada do século XIX é inicialmente abalada pela 
agitação social e política da 1ª República. A guerra mundial agrava a situação. Por toda a Europa instala-se a 
crise do pós-guerra, seguida da crise financeira e politica, dos anos trinta. (Braña, 2005: 15)

Com o virar do século, a indústria portuguesa não tinha uma presença marcante ou fundamental na produção 
do país, contudo, mesmo sem nenhum fenómeno industrial, a indústria portuguesa acabou por deter um pa-
pel significativo na produção e economia do país. Esta conheceu a sua grande concentração – realidade que 
se registou até à sua declinação – na área do Porto e arredores e no Minho, sobretudo nas áreas têxteis, onde 
se inseriu o caso da estrutura do Castêlo da Maia, pelo menos até 1981.

Esta baseou-se na “procura da exploração dos pequenos recursos regionais” (ibid.: 23), o que se traduz na 
emergência dessas estruturas próximas das fontes de energia necessárias para o seu funcionamento dada a 
rudimentaridade tecnológica dominante. “Estas fontes energéticas eram principalmente a água, para as indús-
trias têxtil, algodoeira, do papel e da lã, e a lenha, para as indústrias do vidro, porcelanas e cerâmica.” (ibid.: 
24) Esta escolha dos locais para a construção das estruturas industriais não se verifica de maneira tão linear 
no caso do Castêlo da Maia, uma vez que não existem estas fontes de energia nos arredores do lote, pelo que 

6 Os historiadores têm demonstrado que Portugal não chegou a concretizar a sua industrialização e se, de alguma forma, aderiu ao modelo da 
revolução industrial, acentuando os valores do crescimento e desenvolvimento económico, realizou esse processo por surtos, aproveitando em 
geral as situações de crise internacionais, períodos durante os quais (..) a estrutura do comércio foi substituída pela do fomento, para suprir 
com produtos industriais autóctones, as carências de matérias-primas e produtos que antes das crises se importavam do estrangeiro. (Braña, 
2005: 14) 

7 A manutenção dessas realidades estruturais, determinara o atraso do crescimento económico, cujos reflexos se fizeram sentir nas entidades 
sociais. Os intervenientes dos diferentes momentos e surtos industriais – a burguesia industrial e o operariado fabril, mas também os téc-
nicos – refletiam essa estrutura nas suas práticas e culturas. Os primeiros procedendo à sobre-exploração da força de trabalho e relevando 
“escassas preocupações […] com o investimento tecnológico, a formação de pessoal ou a adoção de esquemas assistenciais”. Os segundos não 
transportando para o interior da empresa, senão o analfabetismo, a ausência de escolaridade e de cultura (nomeadamente formação técnica), 
uma necessidade intrínseca de desenvolver várias formas de luta para garantir melhores salários e reconhecimento social. Ambos – burguesia 
e operariado – encontravam-se paralisados pelo atavismo histórico do país, resultante da existência de uma “industrialização sem reforma 
agrária”  (ibid.: 14)

2. ENQUADRAMENTO: INDÚSTRIA, ARQUITETURA E PATRIMÓNIO
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Fábrica de Cerâmica das Devesas, Vila Nova de Gaia, c.1865
(fotografia: [s/a], 1886)

Fábrica de Cerâmica das Devesas, Vila Nova de Gaia, c.1865
(fotografia: [s/a], 2013)

enquadramento: indústria, arquitetura e património
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a escolha deste local para a implantação da fábrica deve-se a outras razões.

O golpe militar de 1926, a instituição de uma ditadura militar e o Estado Novo vieram a influenciar a produção 
económica nacional, impondo as “condições básicas, para o surgimento das políticas de intervenção industrial 
do Estado, que irão caraterizar o setor económico português entre 1932 e 1945. Entre elas deverá referir-
se a pacificação do país, a disciplina nas contas públicas e o saneamento do setor financeiro, com respetiva 
estabilização monetária.” 

(Braña, 2005:15)

Aquando da crise internacional, iniciou-se um período de reflexão sobre o processo industrial português com 
a Grande Exposição Industrial Portuguesa de 1932-1933 e com o I Congresso da Indústria Portuguesa, sobre 
uma indústria dependente da importação de matérias-primas e que deveria reajustar-se no aproveitamento 
das matérias-primas nacionais. 

A consciência deste problema nacional refletir-se-á na apresentação de um primeiro programa industrial, 
assente no processo de eletrificação do país, por um lado, e no desenvolvimento da química industrial, por 
outro. 

(ibid.: 16)

A ação mais importante tomada, em parte, por necessidade da indústria portuguesa foi a eletrificação do país 
uma vez que, “antes de 1930, a eletricidade não conquistara o significado económico e social que terá vinte 
anos depois. Por outro lado, a sua projeção sobre toda a estrutura económica e industrial e a organização 
social e cultural do país, contribuiu não apenas para o desenvolvimento, mas para a mudança dos padrões de 
vida e de comunicação interna e externa” (ibid.: 19),  podendo considerar-se esta ação transcendente ao plano 
nacional, colocando-se ao nível da revolução industrial europeia. 

É possível entender a escolha do local para a construção da fábrica original da estrutura do Castêlo da Maia, 
tendo em conta esta necessidade de proximidade com fontes de energia, nomeadamente do carvão estrangei-
ro8, que ainda era principal fonte de energia das máquinas motoras, apesar da eletrificação do país.

Como forma de facilitar o acesso à eletricidade, depois de se ter tornado evidente a sua importância, 
possivelmente a fim de contrariar a dependência da importação das fontes de energia necessárias para o 
funcionamento da indústria portuguesa, observa-se a uma aposta e desenvolvimento de pequenas centrais 
termo ou hidroelétricas, aproveitando a proximidade com fontes de energia tais como rios e diminuindo os 
custos do transporte da energia. Esta solução constituía apenas uma alternativa à inexistência de instalações 
próprias exclusivamente destinadas à produção de energia elétrica e às dificuldades técnicas para a sua 
transformação e transporte à distância. (ibid.: 19-20)

As décadas de 1920-30 são de afirmação de uma linguagem arquitetónica moderna – ou pelo menos modernista 
ou modernizante – nas obras industriais, em conjugação com as recentes descobertas técnicas (Fernandes, 
2003: 13);  tal como se verifica com a utilização do betão, com a produção em massa e a importação de aço no 
contexto português de cimento. Esta realidade apenas foi possível graças aos avanços tecnológicos herdados 
do século XIX na transição para o século XX.

Estes avanços tecnológicos foram encabeçados por grandes obras de engenharia, onde os engenheiros gan-
haram o protagonismo progressista, enquanto os arquitetos continuavam a trabalhar sobre temas ecléticos e 

8 Ainda em 1930 - já depois do entusiasmo da chegada da eletricidade associada à iluminação -, o processo de equipamento motriz das uni-
dades fabris portuguesas encontrava-se na dependência da energia a vapor, uma tecnologia “paleotécnica”. Esta dependência trazia custos ele-
vados à indústria portuguesa, porque as máquinas motoras eram, em geral, importadas, porque havia carência de combustível fóssil, porquanto 
obrigava à localização centralizada das unidades fabris na proximidade dos portos, onde arribava o carvão estrangeiro, maioritariamente inglês. 
(Braña, 2005: 19) 
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Fábrica têxtil Sampaio Ferreira & Cª, 
Vila Nova de Famalicão, 1896

(fotografia: Pedro Mendonça, 2018)

Fábrica de Cima, Castêlo da Maia, c.1932
(fotografia: Gabriela Cardoso, 2019)

enquadramento: indústria, arquitetura e património

Garagem Ford (e interior do quarteirão do Heroísmo), Campanhã, Porto, [s/d]
(fotografia: Miguel Oliveira, 2018)
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ornamentais. Por sua vez esta realidade começou a alterar-se a partir do início do século XX (e mais além) com 
a apropriação destes avanços tecnológicos e neste caso da arquitetura industrial por parte dos arquitetos, 
onde se procurou contrariar principalmente a “pseudo-monumentalidade da arquitetura dos engenheiros e na 
síntese edificatória de renovação da monumentalidade, enquanto cultura técnica.” (Braña, 2005: 32) 

Essa presença dos arquitetos na gestação dos edifícios industriais corresponde ao momento em que os indus-
triais propunham modelos simples de construção, onde a higiene, a segurança e a funcionalidade estivessem 
presentes. (ibid.: 32)  Aspirou-se a uma beleza técnica seguindo uma corrente futurista e construtivista da 
época.

Enquanto eclodia a II Guerra Mundial, e aproveitando o estatuto de neutralidade conferido a Portugal, ainda 
na sucessão dos eventos sobre o processo industrializador português de 1932-1933, observa-se uma aposta 
na diversificação industrial, nomeadamente em indústrias-base e numa reorganização de setores tradicionais, 
a fim de diminuir e substituir as importações. Esta aposta veio a marcar o processo industrial português até à 
década de 70, concentrando, modernizando e dotando de base científica e técnica renovada o nosso sistema 
fabril. (Fernandes, 2003: 155)

Consequentemente, entre meados da década de 40 e finais da década de 50 registou-se quase o dobro da 
produção industrial portuguesa, assim como um aumento da percentagem de emprego na área da indústria 
dos 17% (1930) para 30% (1950). 

A época dos anos 1940 é pois, no que respeita à arquitetura portuguesa, o da afirmação de uma tendência 
neo-tradicionalista, com recurso a formas historicistas, classicizantes, regionalistas e em geral evocativas. 
(ibid.: 139)9

É difícil entender esta realidade no objeto de estudo, uma vez que se tratou de um caso de pequena dimensão 
comparado com outros casos mais marcantes, como os que são ilustrados na presente dissertação, e por se 
tratar de um estrutura fora dos núcleos principais da industria portuguesa; é difícil de perceber por um lado 
se a sua construção se encaixaria na visão progressista caraterizadora dos anos 30 – perto da sua construção 
– ou se seguiria esta visão tradicionalista, uma vez que a sua construção demonstra atualmente uma hibridez 
que poderá tanto ser uma vontade construtora da época como também uma falta de meios monetários.

Já com o pós-guerra, nos anos 1950-1960, assiste-se a uma verdadeira euforia de investimento na nova in-
dústria, coincidindo com a crença prática de promotores e arquitetos na capacidade da arquitetura moderna 
para criar espaços urbanos e arquitetónicos saudáveis, humanizados e coerentes. (ibid.: 14)

Possivelmente, e aproveitando o contexto de franco desenvolvimento e prosperidade na indústria portuguesa, 
foi nesta altura que se observa um dos acrescentos da estrutura industrial do Castêlo, a fim de albergar novas 
maquinarias que permitiram um aumento produtivo da fábrica.

Uns anos depois, nas décadas de cinquenta e sessenta, o país apresenta-se como essencialmente e moderada-
mente industrial. Evidencia uma notável modernização da estrutura económica, refletidas pelo aumento dos 
trabalhadores ativos na indústria, em relação ao setor primário e pela tendência para a autossustentação da 
economia e seu equilíbrio, em função do desenvolvimento qualitativo e quantitativo da indústria. Em contra-
partida a agricultura sofria o impacto da migração do campo para a cidade e da emigração para a Europa. A 
concentração industrial era uma realidade, embora se manifestassem também indicadores que mantinham 
Portugal afastado do desenvolvimento do mundo ocidental industrializado. (Braña, 2005: 18)

9 Já a década de 40 é no nosso país a de um verdadeiro retrocesso no espaço industrial, ou pelo menos de suspensão do ideário modernista, 
optando-se por uma visão mais tradicionalista em termos tecnológicas e de expressão formal das obras industriais. 
(Fernandes, 2003: 13-14) 
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Arq. José Simões, Fábrica H. Vaultier & Cª, Lisboa, c.1945
(fotografia: [s/a], 1945)

Arq. Pardal Monteiro, Central Termoelétrica da Fábrica A Nacional, Companhia Industrial de Portugal e Colónias,
 Av. 24 de Julho, Lisboa, c.1950 

(fotografia: [s/a], c.1950)
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Após o 25 de Abril, o processo industrial português começou a sofrer mutações que o enquadrariam numa so-
ciedade pós-moderna (e pós-industrial), pelo que as indústrias começam a perder significado e, consequente-
mente, entrarão em decadência até, em muitos casos, terem que encerrar, sendo que, a partir de 1985, todos 
os desenvolvimentos tornam-se mais lentos. Em contrapartida, assiste-se a um processo de modernização e 
abertura para o estrangeiro. 

Foi neste momento que a estrutura do Castêlo da Maia conheceu as suas mutações de maior dimensão, com a 
alteração de proprietários nos anos 70 que veio a alterar profundamente a fábrica construída como com uma 
nova alteração de proprietário nos anos 80 e consequente alteração de área de trabalho que veio conhecer a 
expansão máxima do objeto em estudo.

Como já foi exposto, a partir de meados dos anos 80, e juntamente com o declínio das atividades industriais 
tradicionais, também se assistiu ao declínio da sua espacialidade, como se verifica pelo elevado número de es-
truturas pós-industriais desativadas que se registam atualmente. Observa-se uma alteração da espacialidade 
da indústria, assim como esta também sofreu mutações e modernizações que a afastam do ideal industrial de 
meados do século passado.10 

Os grandes espaços produtivos hoje são “hipermodernos”, isto é, não têm a mediação da arquitetura: são 
high-tech, slick, indiferentes. A “fábrica” moderna não é isso: é um sítio solitário, um sítio de abandonada 
racionalidade. (Braña, 2005: 93)

Com o advento do interesse pelas estruturas pós-industriais desativadas, apela-se para a sua reativação 
através de uma mudança de paradigma programático, motivada por uma visão nostálgica sobre estes espaços 
e pela vontade de instruir novas gerações assim como de evitar que este momento marcante da História 
portuguesa caia em esquecimento.

O edifício industrial é como uma ponte onde já não haja necessidade de passar, um objeto melancólico, 
ausente, um terrain vague (…) Mas restaurar e reutilizar estes edifícios é como manter suspenso o sistema 
nervoso do Movimento Moderno, não é somente ocupar espaços disponíveis. (ibid.: 93)

Observa-se, portanto, uma grande preocupação pela reutilização destas estruturas principalmente para fins 
museológicos e culturais, apelando para o seu valor patrimonial, e considerando-o suficiente para que se 
mantenha conservado, e aproveitando do interesse e consequente financiamento estatal.

O fecho de uma imensa maioria de instalações fabris, ultrapassadas ou desajustadas da realidade atual e 
do próximo futuro, gerou uma visão coletiva, crítica e em muitos casos socialmente dramática, do tema 
industrial, cujos reflexos e consequências ainda estão em pleno processo de evolução; porém, a par deste 
processo ainda em curso, pôde o vasto património construído, legado pela indústria nacional, servir como 
base fundamental para uma inovadora atitude de consideração, com fins culturais e sociais, da utilidade 
da recuperação de antigas estruturas arquitetónicas e territoriais industriais. (Fernandes, 2003: 193-194)

É precisamente motivada por esta visão crítica e coletiva, sem descartar o interesse patrimonial do objeto de 
estudo, que se pretende a sua reativação.

10 Uma viragem profunda foi como é sabido a que o mundo industrial sofreu em Portugal ao longo do período de 1985-2000 – mercê quer das 
novas orientações estratégicas e políticas para o setor, resultantes da integração do país na União Europeia, quer da profunda crise de revisão 
global e de inevitável modernização da indústria, um pouco por todo o mundo do chamado tempo “pós-moderno”. (Fernandes, 2003: 192)
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Menos é Mais Arquitectos, Unidade industrial da Inapal Plásticos, Palmela, 2005
(fotografia: Leonardo Finotti, 2005)  

Menos é Mais Arquitectos, Unidade industrial da Inapal Plásticos, Palmela, 2005
(fotografia: Leonardo Finotti, 2005)  
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2.2. Evolução dos conceitos de Património e Património industrial

A noção de património foi sofrendo várias metamorfoses, inicialmente próxima da noção de monumento, to-
davia foi englobando cada vez mais casos distintos, de culturas diferentes, saindo da sua versão inicial quase 
exclusivamente afeta a elementos da cultura greco-latina, estas alterações dos critérios para as escolhas da 
patrimonialização resultaram num grupo cada vez mais vasto e diversificado. 

Enfim, a noção de monumento histórico11  e as práticas de conservação que lhe estão associadas expandiram-
se para fora da Europa, onde tinham nascido e que tinha permanecido durante muito tempo o seu território 
exclusivo. (Choay, 1999: 13)

No período clássico, em contexto greco-latino, pode-se considerar uma curiosidade e desejo de preservação 
de elementos, atualmente nomeados de património, por parte dos Romanos em relação a despojos de guerra 
e outros elementos helenísticos ou egípcios, tendo sido criadas cópias destas obras para a capital romana, 
dada a admiração pelos originais.12

Desta forma assiste-se a uma expressão pública de admiração e vontade de exposição e preservação destes 
elementos.

Não se tratava de uma atitude reflexiva e cognitiva, mas de um processo de apropriação: fragmentos de 
arquitetura ou de escultura, objeto do artesanato grego, que ganham um novo valor de uso uma vez assimi-
lados à decoração de termas, da rua, dos jardins públicos e privados, da habitação, ou ainda, depois de terem 
sido convertidos em repositórios da vida doméstica. (ibid.: 31)

Após a queda do Império Romano Ocidental, mantém-se o interesse pela cultura greco-latina, pelo que se 
regista uma reutilização das estruturas deixadas pelo Império para cobrirem as necessidades programáticas 
das comunidades existentes, como se observa a uma aplicação de fragmentos destas estruturas em construções 
novas de maneira a elevá-las simbolicamente, conferindo-lhes prestígio que doutra forma não teriam, como 
também serviam de ornamento.13

Dentro deste espírito de reciclagem, muitas estruturas acabam poupadas à destruição integral, por via da 
sua transformação. As populações escassas, agredidas por guerras, subnutrição e trabalho árduo de sol a sol, 
muito agradeciam perspetivas expeditas para aliviar as suas obras. (Vaz, 2019: 15)

Com a chegada do “Quatrocentto” é notório um interesse nos monumentos que deriva principalmente 
pela paixão literária (interesse histórico), havendo já um interesse que surge da paixão formal (de caráter 
artístico).14 Este interesse, restringe-se ainda às obras clássicas da tradição greco-latinas, dispensando todas 
as grandes obras, atualmente valorizadas, construídas durante todo o período medieval.

É aos papas que compete, tal como no tempo de Gregório, o Grande, a tarefa de preservação. Mas trata-
se, agora, de uma conservação moderna, já não apropriadora e lesiva, mas distanciada, objetiva e provida 
de medidas de restauro e de proteção dos edifícios antigos contra as agressões múltiplas de que são alvo. 
(Choay, 1999: 45)

11 Por monumento no sentido mais antigo e originário compreende-se uma obra de mão humana, constituída com o fito determinado de con-
servar sempre presentes feitos ou destinos humanos particulares (ou conjuntos de tais feitos e destinos). (Riegl, 2016: 9)

12 Os objetos gregos espoliados pelos exércitos romanos começam por fazer uma entrada discreta no seio de algumas habitações patrícias. Mas 
o seu estatuto altera-se no momento em que Agripa exige que as obras entesouradas no segredo dos templos sejam expostas à vista de todos, 
à luz do dia e nos grandes espaços públicos. (Choay, 1999: 30)

13 Perante o interesse suscitado pelas peças antigas, floresce um mercado de extração de partes de cantarias ou pinturas para remontagens 
noutros locais, remoção para  vendas a colecionadores, para embelezamento de prestígio de novas construções, de pilhagens e alienações. 
(Vaz, 2019: 40)

14 Pode-se dizer aqui, com toda a razão, que uma verdadeira conservação de monumentos em sentido moderno só começou no Renascimento 
italiano, com o aparecimento de uma valorização consciente dos monumentos antigos e a instituição de disposições legais para a sua proteção. 
(Choay, 1999: 20) 
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Étienne Dupérac, Arco de Septimus Severo no período medieval com uma torre, 1575

[s/a], Lojas no Palácio Savelli, 1880 Baldassare Peruzzi, Palácio Savelli, Roma, séc. XVI
(fotografia: Jensens, 2008)
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Será inclusivamente Pio II a propor um primeiro documento legislativo “Cum almam mostram urbem (1462) 
que defendia a preservação das estruturas de valor patrimonial deste tipo de reutilização como reação aos 
excessos cometidos considerando-os como os mais importantes testemunhos a conservar para as gerações 
futuras. (Vaz, 2019: 40)

A maior preservação e interesse pela arquitetura medieval, especialmente a arquitetura gótica, assiste-se na 
Inglaterra e deve-se, sobretudo, à Contrarreforma e à resistência do Classicismo, associada à Igreja Católica.15

Também por esta altura, apercebendo-se do seu valor monetário, as antiguidades tornam-se moeda de troca. 
Integradas entre os bens patrimoniais sob o efeito da nacionalização, as antiguidades são metamorfoseadas 
em valores de troca e em possessões materiais que, sob pena de prejuízo financeiro, há que preservar e man-
ter. Elas já não dependem de uma conservação iconográfica. (Choay, 1999: 87)

Com o tempo e a estabilização dos contornos nacionais, assiste-se a um nascimento de sentimento nacionalista 
que se levará ao interesse pelos grandes monumentos nacionais, expandindo a preocupação exclusiva por 
elementos da Antiguidade Clássica, ao período medieval.16

O caso paradigmático da França mostra, inicialmente, uma falta de interesse e, em alguns casos, a destruição 
e demolição de várias obras que atualmente seriam consideradas interesse patrimonial.

Com a Revolução Francesa, assiste-se, por um lado, a uma transferência para a nação de bens do clero, da 
coroa e dos emigrantes (…)  e por outro, a destruição ideológica de que uma parte destes bens foi objeto, 
a partir de 1792, em particular sob o terror e sob o governo de Salvação pública. Este processo destruidor 
suscita uma reação de defesa imediata, comparável à que tinha provocado o vandalismo das reformas em 
Inglaterra (…) Ela já não visa apenas a conservação das igrejas medievais, mas, na sua riqueza e diversidade, 
a totalidade do património nacional. (ibid.: 86-87)

Por um lado, observa-se a uma destruição de elementos, que atualmente teriam interesse patrimonial, com 
desprezo por classes como o clero ou a monarquia e por parte da sociedade que não almejavam a associação 
dos emblemas e símbolos destas com o património nacional. Por outro lado verifica-se uma vontade de 
preservação destes elementos patrimoniais, no entanto a falta de preparação para tal, é de notar uma tentativa 
de reaproveitamento destas estruturas com outros fins que efetivamente sirvam a sociedade revolucionária e 
que permita manter e preservar estas estruturas em funcionamento.17

Assistiu-se a um reaproveitamento de estruturas de interesse patrimonial, especialmente pertencentes ao 
clero, em Portugal, após as Lutas Liberais da primeira metade do século XIX, devido à extinção das ordens 
religiosas e a transição das suas posses para a Fazenda Nacional.

15 A perceção das audácias góticas não é privilégio dos religiosos e da erudição: encontramo-la igualmente, nos séc. XVII e XVIII (…) Mas, salvo 
raras exceções, e no que diz respeito à maioria dos antiquários, todos condenam a grosseria e a desmesura da arquitetura gótica, à qual recuam 
qualquer valor artístico. Este duplo julgamento contraditório, que não deixa de surpreender o leitor atual, assenta sobre uma dissociação arti-
ficial entre o sistema construtivo e a sua decoração: a admiração deve-se, sem reserva, à exploração técnica; o desdém pelo resultado artístico, 
que é avaliado à luz dos cânones gregos, é total. (Choay, 1999: 63) 

16 Se as antiguidades se tornaram em riqueza, as obras arquitetónicas recentes, por seu lado, adquirem os significados históricos e afetivos das 
antiguidades nacionais. O conceito de património induz então uma homogeneização do sentido dos valores, que se reproduziu, de acordo com 
um processo diferente, quando, após a Segunda Guerra Mundial, as arquiteturas dos séculos XIX e XX foram progressivamente integradas na 
categoria de monumentos históricos. (ibid.: 87)

17 Os bens imóveis, conventos, igrejas, castelos e palácios particulares colocavam outros problemas, numa outra escala, e as comissões rev-
olucionárias incumbidas da sua conservação estavam ainda menos preparadas para os enfrentar. Do estrito ponto de vista da manutenção, 
eles não dispunham de infraestruturas técnicas e financeiras que lhes permitissem substituir-se aos antigos proprietários e eclesiásticos, reiais 
ou feudais. Mas, sobretudo, competia-lhes inventar novas utilizações para os edifícios que tinham perdido a sua função original: reutilização 
que nos permite pesar os problemas que esta levantava então, por comparação com os que, pese embora uma longa experiência, continuam a 
afrontar-nos ainda hoje.
(...) Os monumentos demolidos, danificados ou desfigurados por ordem ou com o consentimento das comissões revolucionárias são-no en-
quanto expressão de poderes e de valores desprezados, encarnados pelo clero, pela monarquia e pela feudalidade: manifestação de rejeição 
face a um conjunto de bens cuja inclusão macularia o património nacional, impondo-lhe os emblemas de uma ordem terminada. (ibid.: 90-93)
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David Charles Read, Ruínas do Templo de Augustus, Virginia Waters, 1810
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Com a Industrialização, assistiu-se a uma expansão das admissões à consideração de património, que se deve 
também pelas alterações das mentalidades e da sociedade que os períodos revolucionários sucedentes provo-
caram. Assiste-se também ao debate sobre a atuação mais indicada no património, dos quais se confrontarão 
os principais nomes desta área, e que se colocam em extremos opostos.18

Com efeito, a consciência da chegada de uma nova era e das suas consequências criou, face ao monumento 
histórico, uma mediação e uma distância consecutivas, ao mesmo tempo que libertava energias adormecidas 
em prol da sua proteção.

(…) A partir dos anos vinte do século XIX, o monumento histórico é inscrito no signo do insubstituível: os 
danos que sofre são irreparáveis e a sua perda irremediável. (ibid.: 118-119)

Assiste-se desta forma a uma universalidade conferida à noção de património nunca antes vista, uma vez que 
até ao momento esta estava cingida aos casos da Antiguidade Clássica ou a estruturas medievais da cultura 
europeia. 

Apesar desta universalidade, ainda se entende a maior parte dos casos patrimoniais enquanto objetos, e não 
pela sua inserção urbana, o que se materializou em algumas ações de destruição desses tecidos urbanos. Este 
vandalismo apenas poderia ser travado com legislação dedicada à proteção destes casos, como através da 
consolidação da disciplina de conservação.

Contudo, esta disciplina não possuía uma visão universal sobre a forma como a atuar, podendo sintetizar 
na oposição de duas visões, uma intervencionista, predomina no conjunto de países europeus; a outra, anti-
intervencionista, é sobretudo caraterística de Inglaterra. (ibid.: 129)

Para Ruskin e para Morris, querer restaurar um objeto ou um edifício é ferir a autenticidade que constitui o 
seu próprio sentido. Parece que para eles o destino de qualquer monumento histórico é a ruína e a degra-
dação progressiva (…) Aceita-se contudo a manutenção destes mesmos monumentos desde que “de forma 
invisível.  (ibid.: 131)

Por outro lado, para Viollet-le-Duc, restaurar um edifício é restabelece-lo num estado completo que pode 
nunca ter existido num dado momento (ibid.: 131) , dando uma importância fulcral à conceção ideal das estru-
turas intervencionadas, aproximando à imagem ideal, dentro de cada tipo construtivo, mesmo que signifique 
utilizar técnicas da altura para simular a sua antiguidade.

Não só as considerações patrimoniais se universalizaram em termos culturais, como expandiram-se em ter-
mos temporais, já não sendo o valor de antiguidade essencial para a caraterização de património, esta alcança 
novas áreas tipológicas que incluíam “já a arquitetura menor e do tecido urbano.”19 A área cronológica con-
tinuava delimitada, por baixo, pela fronteira da industrialização. Mas, em cima, os seus limites eram con-
stantemente derrubados pelo trabalho dos arqueólogos e dos paleógrafos. (ibid.: 141-142)

No início do século XX a noção de património, já é encarada com uma grande universalidade, noção essa que 
foi sendo ampliada a novas circunstâncias até ao final do século.

A carta de Atenas, de 1931, apesar de não especificar o que é considerado património, revela uma vontade 

18 A mutação que transforma simultaneamente os modos de vida e a organização espacial das sociedades urbanas europeias torna obsoletos 
os tecidos urbanos antigos. Os monumentos que aí se inserem aparecem de repente como obstáculos e entraves a derrubar ou a destruir para 
dar um lugar limpo ao novo modo de urbanização, ao seu sistema e às suas escalas viárias e parcelares. Para além disso, a manutenção dos 
edifícios antigos é cada vez mais negligenciada e o seu restauro já não obedece a conhecimentos regulamentados. É-se assim confrontado com 
dois tipos de vandalismo, que foram, na época, designados em França e em Inglaterra pelos mesmos adjetivos: destruidor e restaurador. (Choay, 
1999: 123-124)

19 Paralelamente, impõe-se uma expansão tipológica do património histórico: um mundo de edifícios modestos, nem memoráveis nem prestigi-
osos, reconhecidos e valorizados por novas disciplinas, como a etnologia rural e urbana, a história das técnicas e a arqueologia medieval, foram 
integradas no corpus patrimonial. Todavia, a achega mais considerável de novos tipos deveu-se à passagem da barreira da industrialização e à 
anexação pela prática conservatória de edifícios da segunda metade do século XIX e do século XX.  (ibid.: 184)
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de consolidação e respeito da estrutura aquando seja inevitável o seu restauro como ainda, a Conferência 
recomenda que se mantenha a ocupação dos monumentos, que se assegure a continuidade da sua vida con-
sagrando-os contudo a utilizações que respeitem o seu carácter histórico ou artístico. (Carta de Atenas, 1931)

Já em 1964, aquando do II Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos de Monumentos Históricos, 
definiu-se que:

Art. 1º

A noção de monumento histórico engloba a criação arquitetónica isolada, bem como o sítio rural ou urbano 
que testemunhe uma civilização particular, uma evolução significativa ou um acontecimento histórico. Esta 
noção estende-se não só às grandes criações mas também às obras modestas que adquiriram com o tempo 
um significado cultural. (Carta de Veneza, 1964)

As várias cartas redigidas ao longo do século XX vieram a fomentar a proteção de mais casos e tipos de 
património ao explicar e enumerar os vários fatores em ter consideração na sua conservação. Como tal pode-
se observar em 1970, não um aumento da área de afetação patrimonial, mas uma perceção da sua localização 
e importância para a cultura nacional, uma vez que esta carta propôs medidas a adotar para proibir e impedir 
a importação, a exportação e a transferência ilícita da propriedade de bens culturais, travando o que acontecia 
com frequência durante os séculos XVII-XVIII.

Em 1972, observa-se uma perceção da importância do património natural, que evoluiu em 1981 com uma 
carta dedicada à salvaguarda de jardins Históricos ou até 2001 com a carta para salvaguardar património 
subaquático.

Eugène Viollet-le-Duc, Construção da flecha de Notre-Dame, Paris, 1844-67
(fotografia: [s/a], 1854)
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Por sua vez, relativamente ao património industrial, existe a carta de 2003 que define património industrial 
como:

O património industrial compreende os vestígios da cultura industrial que possuem valor histórico, tec-
nológico, social, arquitectónico ou científico. Estes vestígios englobam edifícios e maquinaria, oficinas, fábri-
cas, minas e locais de processamento e de refinação, entrepostos e armazéns, centros de produção, transmis-
são e utilização de energia, meios de transporte e todas as suas estruturas e infra-estruturas, assim como os 
locais onde se desenvolveram actividades sociais relacionadas com a indústria, tais como habitações, locais 
de culto ou de educação. (TICCIH, 2003)

Observa-se ainda uma preferência pela reutilização20 destas estruturas com um fim museológico ou cultural, 
passando de espaço de produção para espaço de exibição cultural, isto é, de diferentes modos de produção. 
Considera-se também que estes programas são prestigiantes e são facilmente consolidados com a espaciali-
dade das estruturas pós-industriais.

Consistindo em reintroduzir um monumento desafetado no circuito das utilizações vivas, em arrancá-lo a um 
destino museológico, a reutilização é, sem dúvida, a forma mais paradoxal, audaciosa e difícil de valorização 
patrimonial. (Choay, 1999: 191)

Atualmente, existem várias visões e opiniões sobre a atuação sobre estruturas patrimoniais. Como forma de 
sintetizá-las e, simultaneamente, de introduzir as duas principais visões que terão sido construídas no século 
XIX que influenciaram a ação patrimonial posterior, seguindo-se uma pequena elucidação sobre as visões de 
Viollet-le-Duc e de Ruskin, que embora possam ser opostos extremos, balizam as possibilidades de ação em 
conteúdo patrimonial.

Pode-se considerar a visão de Viollet-le-Duc possuidora de uma vontade intervencionista.21 Segundo esta 
visão, a estrutura de valor patrimonial deverá ser não só restaurada, como a mesma, se der indicações e for 
clara, deverá ser instaurada no seu estado ideal.

Restaurar um edifício não significa conservá-lo repará-lo ou refazê-lo, senão obter a sua forma pristina com-
pleta, mesmo que nunca tenha sido assim. (Viollet-le-Duc, 1854-1868: 14 - tradução livre)

Contudo, Viollet-le-Duc não defendia sempre uma reconstrução mimetizando o existente, mas aceitava uma 
construção nova, ou com soluções posteriores quando as soluções ideias ou da época da construção não eram 
convincentes nas suas próprias qualidades arquitetónicas. (Capitel, 2009 - tradução livre)

Na posição oposta, surge a figura de Ruskin, com uma visão anti-intervencionista em relação ao património, 
sob o risco de corromper a sua autenticidade histórica. Este admite, contudo, a sua manutenção, para evitar 
o arruinamento do mesmo. 

Cuidem dos vossos Monumentos e não tereis necessidade de os restaurar. Umas folhas de chumbo postas na 
hora sobre o teto, uma limpeza pontual de algumas folhas ou detrito de madeira que obstrua um conduto, 
poderá salvar da ruína muros e coberturas. Vigiem com olhos atentos um velho edifício, conservem-no o 

20 No caso do património industrial imóvel, ou seja, das fábricas que se encontram ameaçadas de demolição – algumas de inegável inter-
esse histórico e patrimonial – a solução a que se tem vindo a recorrer, principalmente nas últimas décadas, consiste na sua reutilização. De 
facto, a reutilização de edifícios industriais constitui uma solução de preservação que tem acompanhado o reconhecimento da importância do 
património industrial como legado cultural de um dos períodos mais significativos da História da Humanidade. Estes edifícios apresentam uma 
grande versatilidade para vários tipos de intervenção, já que dispõem de grandes espaços, de ampla fenestração garantindo uma iluminação 
natural, constituindo frequentemente construções sólidas e por vezes de apreciável qualidade arquitetónica. (Moreira, 2013: 55) 

21 Será a trabalhar no gótico autêntico das grandes catedrais quando, tendo o estilo como arquitetura perfeita, entenderá que é possível refazer 
uma obra incompleta, já que as suas partes permitem encontrar – adivinhar – o que falta devido à coerência da obra total. Animado por um 
pensamento idealista unido, em aparente paradoxo, com uma análise rigorosa arquitetónico enquanto questão material e concreta, procurará a 
perfeição formal de cada edifício em relação com a sua própria arquitetura, e à margem da sua verdadeira história, propondo o resgate da uma 
obra ideal, de estilo unitário... (Capitel, 2009: 22 - tradução livre)
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melhor possível com todos os vossos meios, salvando-o de qualquer que seja a causa da desagregação. 
Tenham em conta as suas pedras do mesmo modo que faríeis com as jóias de uma coroa. Ponham guardiães 
como os poriam à porta de uma cidade prisioneira. Ligá-lo com ferro quando de desgrega, sustenham-no 
com vigas quando se abater. Não há que se preocupar com a brutalidade do socorro que tiver: é melhor que 
perder uma perna.

Fazê-lo com ternura e respeito, vigilância incessante, e mais de uma geração nascerá e desaparecerá à som-
bra dos seus muros.  (Ruskin, 1889: 196 - tradução livre)

Admite também, em casos extremos, como no de desabamento da edificação, o seu restauro, segundo uma 
imitação da obra antiga. (…) na apreciação ruskiniana de defender o monumento da ruína por diversos meios, 
e dissidente do resto em condição inevitável da morte como em admitir enquanto recurso extremo a licença 
de uma certa reconstrução, aquela que for em todo o caso imprescindível para evitar a ruína seguindo como 
questão fundamental a imitação da obra antiga. (Capitel, 2009: 29 - tradução livre)

Esta duas visões opostas balizam o espetro de ações em contexto patrimonial. Se por um lado a recuperação 
ideal das estruturas lhes pode retirar autenticidade histórica ou mesmo apagar alguns elementos originais em 
preferência de imitações; por outro, a visão passiva e melancólica de mera manutenção destas estruturas não 
as readmite no mundo utilitário, não potenciando a sua espacialidade e retirando-lhes um pilar fundamental 
da Arquitetura, definido por Vitrúvio, a “Utilitas”, tornando-os quase em objetos escultóricos.

No seguimento desta discussão surge também a figura de Camilo Boito, que vai propor uma mediação entre as 
duas visões anteriores. Vai rejeitar a visão fatalista de Ruskin perante a ruína e o património, aceitando a sua 
restauração ou intervenção, desde que esta se salientasse da obra antiga. Esta diferenciação visual permitia a 
apresentação destas estruturas na sua totalidade, assim como lhes conferia de novo utilidade ao espaço, sem 
procurar a mimetização formal evitando o seu caráter enganoso.

Esta teoria consiste basicamente em aceitar a crítica radical de Ruskin, mas evitando participar na sua visão 
fatalista relativamente ao necessário fim dos edifícios, não permitindo a sua ruína mediante diversos instru-
mentos técnicos. Condena as reconstruções pela sua condição falsa e chega a dizer (…), que prefere as reali-
zações más enquanto menos enganosas.

(…) Desviada da ideia de reconstrução, a atividade restauradora tende a converter-se em conservação. (…) 
introduzindo a noção de diferença identificável ainda quando sob forma extremamente matizada e sem renun-
ciar a reconstrução. (Capitel, 2009: 40-41- tradução livre)

2.3. Edifícios pós-industriais: a problemática atual

No momento presente, existem várias estruturas pós-industriais desativadas, das quais não é aproveitado o 
seu potencial como mote para uma reativação ou consolidação da área envolvente. Existem várias áreas de 
concentração visível das mesmas, como acontece atualmente em Campanhã – dentro dos limites adminis-
trativos da cidade do Porto – ou então em casos de uma urbanidade mais dispersa tal como no Vale do Ave.

Ainda influenciado pelo que foi discutido e acordado sobre o zonamento das “cidades”, ou antes, dos ambi-
entes de urbanidade densa e consolidada, existe uma vontade atual de aglomerar as estruturas industriais em 
zonas industriais, ou então, já se observa até as falhas deste tipo de aglomeração programática, tendo sido 
cada vez mais substituídas por zonas empresariais. A Maia – que terá sido influenciada por essas visões, hoje 
denominadas modernas – possui uma zona industrial de grandes dimensões, contudo, o objeto de estudo 
escolhido para servir de mote desta dissertação, já existia muito antes da criação deste aglomerado industrial.
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De facto, esta estrutura pós-industrial não pertence ao grupo das estruturas pós-industriais desativadas em 
Campanhã, uma vez que não se encontra numa área com um nível de urbanidade tão consolidado, nem ao 
grupo das estruturas do Vale do Ave, pois não se trata também de uma urbanidade tão dispersa.

Esta reativação de estruturas desativadas através de uma alteração programática da mesma não é algo es-
tranho à tradição construtiva portuguesa22 que – com o ambiente económico próspero do final do século XX 
cessado em 2008 no início da crise – foi posta de lado para dar lugar a uma profusão de construção nova que 
também ajudará a desequilibrar a já instável situação económica em que o país se encontrava.

Atualmente, apesar de ainda se sentirem alguns efeitos da crise, encontrou-se nesta reativação de estruturas 
de valor patrimonial uma forma de “preservar” o património assim como se tornou numa fonte de rendi-
mentos, especialmente através do crescimento errático do turismo a que se tem assistido nos últimos anos 
e que terão chegado a alguns casos de gentrificação desses locais, abundantes de estruturas arruinadas ou 
abandonadas e que deixam de servir a comunidade local, para servirem outros propósitos mais rentáveis.23

Este interesse recente por estas estruturas desativadas tem sido tão intenso e caótico que se assiste a casos 
de alienação de património municipal em hasta pública. A procura destes elementos, serve sobretudo para 
fins residenciais, especialmente para um alojamento temporário ou de curta duração, a fim de os rentabilizar 
ao máximo. 

A finalidade deste movimento deixa de ser a construção ou o desenho da cidade ou ainda a sua revitalização 
que potencie a sua evolução, dado que aparenta querer travar a mesma, capturando-a num tempo e imagem 
que não se encontra preparada para albergar o modo de vida atual, mas que pretende monetizar ao máximo 
o seu caráter patrimonial que é apelativo ao campo do turismo.

O problema que surge nesta dissertação passa por encontrar uma estratégia que potencie e revitalize não só 
a estrutura em si, mas também a área envolvente, através da reapropriação desta estrutura para servir outros 
programas que respondam às necessidades da comunidade local. Pretende-se encontrar uma resposta pos-
sível para esta estrutura em específico, procurando seguir uma visão minimamente realista, que torne mais 
apelativa a sua eventual execução.

22 A reutilização de edifícios considerados obsoletos tem uma larga tradição entre nós. Pode dizer-se que a grande maioria dos espaços de que 
a modernização foi necessitando ao longo do século XIX era constituída pelos conventos desafetados em 1834...
(…) País de fracos recursos, e ao contrário do que aconteceu por toda a Europa, onde as novas necessidades deram lugar a edifícios construídos 
de raiz, Portugal aproveitou este enorme manancial de espaços construídos, dando-lhes um novo uso. Do ponto de vista patrimonial esta reuti-
lização foi um desastre; as obras de adaptação eram feitas de qualquer maneira, sem respeito pelas pré-existências, ao saber das conveniências 
de momento e dirigidas geralmente por indivíduos sem qualquer formação histórica ou artística, ou mesmo técnica.
Perante a generalização desta prática ao longo de um século, a construção de edifícios expressamente destinados a determinadas funções tem 
passado naturalmente a ser uma aspiração...  (APAI, 1989: 308-309)

23 A progressiva transformação cultural, social e económica de edifícios abandonados e em zonas obsoletas em novas referências culturais é 
um conhecido processo iniciado por comunidades artísticas e boémias, que eleva a atenção sobre essas zonas e, eventualmente, as inscreve nos 
mapas de investimento e especulação, encerrando um círculo do qual as comunidades locais e os próprios artistas ficam excluídos por questões 
económicas – o controverso “afidalgamento” ou “gentrificação” das cidades. Partindo de intervenções mais casuísticas, a ocupação e aluguer de 
espaços industriais devolutos em bairros degradados, solução para suprir necessidades de espaço de trabalho amplo, “barato” e livre de con-
strangimentos permite criar locais de apresentação de colectivos e de associações culturais, bares, discotecas e outros locais de manifestação 
de contracultura, com efeitos importantes culturais e urbanísticos.
(…) Este modo de intervenção “injecta” vida no edificado, que o vê redespertar, tendendo a celebrar o passado industrial pela qualidade espacial 
e, também, pela força material e visual da sua arquitectura. O interesse e respeito pelo passado implícitos nesta abordagem pode aproximar-
se daquela do património industrial, sendo, contudo, movida por outros aspectos: por um lado, a escassez de meios e recursos implícita nas 
ocupações bottom-up levam ao convívio com o edifício, os elementos preexistentes e à sua preservação. Eventualmente vieram a definir uma 
estética e uma ética de intervenção que valoriza o aspecto patrimonial. No sentido oposto, após a valorização imobiliária e a captação de 
tendência cool, a “fetichização” dos elementos “diferenciadores” dos espaços sugere a continuidade do passado, e sua conservação, que, em 
casos extremos, levam à encenação de decors e ambientes mais ricos, interessantes e “mais industriais” do que aquelas da própria indústria em 
laboração... ( Melâneo e Moreira, 2018)
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Quarteirão Real CompanhiaVinícola, Matosinhos, 1901
(fotografia: [s/a], c.2015)

Arq. Guilherme Vaz, Casa da Arquitectura, Matosinhos, 2017
(fotografia:Luís Ferreira Alves, 2017)

Centro de Conferências de Aveiro, (Antiga Fábrica de Cerâmcas Jerónimo Pereira Campos Filhos) Aveiro, 1995
(fotografia: Adelino Faria, 2014)

Espaço Mira, 2013
(fotografia: Catarina Corte-Real, [s/d])

Arq. Filipe Borges de Macedo, Carpintarias de São Lázaro 
(reativação), 2017 

(fotografia: Duarte Drago, 2017)
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3. NOVAS ABORDAGENS AO EDIFICADO INDUSTRIAL

Depois de exposta a situação atual referente às estruturas pós-industriais e às ações que as mesmas estão 
sujeitas a fim de serem economicamente viáveis, em parte graças à pressão turística que se tem vindo a sentir, 
principalmente em pontos de maior densidade urbana como acontece com o Porto ou Lisboa, estas interven-
ções tendem a seguir um caminho de preservação meramente patrimonial, onde estas estruturas valem por 
si só e dependem muitas vezes de apoios estatais (como acontece em vários casos de musealização destas es-
truturas), caso contrário estarão sujeitas a várias transformações, de programa, de organização interna… que 
lhe retiram todos os elementos que lhe definem o seu valor patrimonial, não respeitando a sua espacialidade 
e a sua História contada pelas suas marcas e cicatrizes, em favor da sua rentabilização.

Assim, é fundamental apresentar casos com novas abordagens ao problema da ação em estruturas pós-in-
dustriais, tornando-as novamente funcionais às comunidades, sem perderem o seu valor patrimonial que lhes 
justifica a atenção e cuidado da intervenção, bem como a própria vontade de reativação.

Os casos optados diferem no programa original, contudo, todos eles podem ser considerados estruturas in-
dustriais, pelo facto de terem sido construídos entre finais do século XIX e meados do século XX, sendo mais 
ou menos contemporâneos da estrutural industrial do Castêlo da Maia. As escolhas devem-se também pela 
versatilidade programática que lhes conferem, assim como pela preocupação do diálogo com a comunidade 
envolvente, procurando ser intervenções autossuficientes. Contudo, as razões das escolhas destas abordagens 
variam de caso para caso, uma vez que não terão sido todos construídos e cada caso contribui para o exercício 
projetual da Fábrica de Cima de maneiras distintas.

3.1. Fábrica Confiança (Braga), 1894-2005

A escolha deste caso de estudo prende-se maioritariamente com o processo político a que esteve sujeito e 
ilustra as vontades de reativação destas estruturas para proveito da comunidade local contra a realidade e 
ações políticas com base na diminuição dos custos municipais e potenciação lucrativa por parte de privados, 
retirando-lhe o potencial serviço da comunidade.

A importância deste caso refere-se à sua condição de, “único elemento arquitetónico existente em Braga que 
denota o processo da primeira fase de industrialização da cidade” (Coelho, 2019), podendo, neste caso, esta-
belecer um paralelismo com o caso do Castêlo da Maia por também se tratar de um dos primeiros elementos 
industriais da Maia.

A Fábrica Confiança terá sido fundada em 1894, como um negócio familiar, situado na Rua Nova de Santa 
Cruz, em Braga, numa área considerada a faixa industrial bracarense pela sua concentração de estruturas 
industriais. Apesar do início modesto, a Saboaria e Perfumaria Confiança terá conhecido um sucesso comercial 
devido a bons investimentos iniciais, verificados nos primeiros anos de laboração, trazem a necessidade de 
expansão do seu parque industrial. Na viragem da década de 10 para a de 20 do século XX projeta-se a 
construção de um novo edifício da fábrica à face da Rua Nova de Santa Cruz e que irá tomar o lugar de todos 
os prédios que a empresa possui naquele local. A solução encontrada passa, portanto, pela construção do 
edifício que hoje se conhece, adaptando e integrando os edifícios primitivos no novo (ibid., 2019). 

Este projeto, da autoria do Arq. José da Costa Vilaça, situa a fachada principal a sul e admite uma ampliação 
a norte, esta proposta veio dotar a Confiança de uma série de serviços destinados aos seus funcionários. Para 
além de dependências relacionadas diretamente com a produção, o complexo industrial chegou a albergar 
uma série de serviços onde se incluía um consultório médico, uma cozinha, um refeitório, uma cantina, gara-
gens e oficina, uma oficina tipográfica (para produção de rótulos e embalagens), uma carpintaria/serralharia 
(para produção de caixas para transporte de sabão), uma oficina de costura (para as fardas do operariado), 
uma creche para crianças até aos cinco anos de idade, uma mercearia, uma biblioteca, um salão de festas, uma 
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Fábrica Confiança, 1910
(fotografia: [s/a], 1910)

Fábrica Confiança (oficina de acabamentos)
(fotografia: [s/a], 1928)

Arq. José da Costa Vilaça, Fábrica Confiança (alçado principal)
(fotografia: [s/a], 1922)

Arq. José da Costa Vilaça, Fábrica Confiança (vista aérea)
(fotografia: [s/a], 1955)
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sala de teatro equipada com máquina de projeção de cinema, um núcleo de futebol, um logradouro com es-
planada e jardim com árvores e, inclusivamente, um pequeno campo de cultivo (conhecido como “bolsa”) com 
alguns animais de gado (ibid., 2019), desta forma, a própria estrutura era capaz de integrar alguns serviços e 
processos que antes ficariam dependentes de entidades externas. Este projeto sofreu uma ampliação para o 
lado nascente em 1945, fazendo o gaveto da Rua Nova de Santa Cruz com a Rua da Quinta da Armada, mas 
foi apenas na década de 50 que a fábrica conheceu a sua extensão máxima que se manteve até ao início do 
século XXI.

No início do século XXI, a Fábrica Confiança sofreu um conjunto de demolições na parte norte do complexo, 
altura em que a mesma é desativada, a empresa é alterada para novas instalações fora da cidade e inicia-se um 
processo de discussão sobre o futuro da estrutura, apoiado por um desejo de classificação do edifício como 
imóvel de interesse municipal.24 Esta opinião foi reafirmada por ocasião da compra do imóvel pela Câmara 
anos mais tarde (apenas em 2011, por expropriação). 

Entretanto, a área envolvente da Confiança foi-se descaracterizando pela construção desenfreada de prédios 
de habitação e de grandes espaços comerciais, uma vez que os terrenos onde o complexo da antiga fábrica 
eram área de construção até ao Plano Diretor Municipal de Braga de 2015, passando então a estar qualifi-
cados como equipamento, tendo gerado especulação imobiliária pelo interesse económico que o imóvel e a 
sua área de implantação suscitam. (ibid., 2019)

As estruturas a norte foram sucessivamente demolidas para darem lugar a um estabelecimento comercial que 
se manteve na maior parte do tempo devoluto, inclusive a sua icónica chaminé de tijolo e a torre (depósito 
de água). 

Após a aquisição da Fábrica Confiança em 2011, por parte da Câmara Municipal de Braga, através de uma 
expropriação, é assumido publicamente o desejo da criação de espaços culturais nas antigas instalações da 
Fábrica, com vista à criação de um museu da fábrica, com destaque à Fábrica Confiança, assim como outros 
programas de caráter administrativo, cultural e recreativo.

Terá sido lançado em 2012 um concurso de ideias no qual era pedido que se respeitassem duas premissas 
essenciais: o projeto teria de ser autossustentável e deveria incluir um museu da fábrica Confiança (ibid., 
2014). Neste concurso percebe-se a vontade de uma utilização adaptável a novas necessidades e encara este 
elemento como charneira de um desenvolvimento da área oriental da cidade que encontra-se menos desen-
volvida (quase como acontece com a cidade do Porto) concentrando um programada que relaciona espaços 
comerciais, culturais e de serviços, sem se apagar a memória do edifício de remate.

Terão ainda sido realizadas várias atividades de sensibilização para a reativação desta estrutura sob o pre-
texto do seu valor patrimonial e arquitetónico segundo um programa principalmente cultural.

Apesar de todos os sinais que apontavam para uma intenção clara em manter o edifício na esfera pública e 
de que este se iria tornar num pólo cultural, Ricardo Rio (da coligação Juntos por Braga) inclui no seu pro-
grama eleitoral às eleições autárquicas de 1 de outubro de 2017 (eleições nas quais a coligação sai vence-
dora e Rio é reconduzido no cargo de presidente da autarquia) a “análise sobre o futuro da antiga Saboaria 
e Perfumaria Confiança, tomando uma decisão definitiva sobre as suas oportunidades de reabilitação ou a 
sua alienação com vista ao financiamento de outras iniciativas culturais e patrimoniais (mas sempre com a 
salvaguarda dos valores arquitetónicos e a criação de núcleo museológico da fábrica original)”. (ibid., 2019)

24 Depois de uma longa e bem sucedida história, marcada por uma época áurea que coincide com a do Estado Novo, a Confiança não con-
seguiu facilmente adaptar-se aos novos padrões de consumo impostos pelas marcas multinacionais e pelas grandes superfícies comerciais que 
invadiram Portugal nas décadas de 80 e de 90 do século XX (…) Este panorama, que antevia um futuro pouco animador, ditou, em 2002, a 
tomada de uma medida como forma de garantir a sobrevivência da empresa – a então administração procedeu à passagem da sua produção 
para novas instalações, na zona industrial da Sobreposta (nos arredores de Braga), e à venda do seu imóvel histórico. (Coelho, 2019)
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Arq. José da Costa Vilaça, Fábrica Confiança (interior)
(fotografia: Mariano Piçarra, 2000)

Arq. José da Costa Vilaça, Fábrica Confiança (interior)
(fotografia: Khonostrov, 2012)
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Contudo, em 2018, torna-se pública a vontade da Câmara Municipal de alienar esta estrutura, de forma repen-
tina e sem a consulta da opinião pública, ação que viria a ser reforçada pelo resultado da proposta votada a 4 
de Outubro pela Assembleia municipal, onde a maioria dos deputados aprovou a venda do imóvel.25

As únicas premissas para a salvaguarda da estrutura da Fábrica passam pela preservação de alguns dos 
seus elementos exteriores, como a sua fachada, volumetria e forma da cobertura, obliterando por completo 
a necessidade de preservação de qualquer estrutura interior e dos espaços de circulação imprescindíveis à 
preservação da memória histórica e arqueológica da fábrica. (ibid., 2019)

Tendo em conta esta situação, surge uma onda de indignação por parte de organizações que se unem para 
lutar contra a alienação da Fábrica Confiança alertando para a uma perda irreversível e defendendo a situação 
económica estável deste imóvel e que a falta de fundos para a sua reativação, “poderia facilmente esperar-se 
por um contexto mais favorável, nomeadamente pelo próximo quadro comunitário.” (ibid., 2019)

São ainda enumerados vários exemplos de outros casos em território nacional de estruturas pós-industriais 
desativadas que são reaproveitadas para outros programas de caráter cultural, dando especial relevância ao 
programa museológico e de espaços expositivos e artísticos.26

Neste caso, é possível visualizar uma realidade que passa pelo fomento de ações neste tipo de estruturas e que 
pretende sobretudo um retorno financeiro a curto prazo ao invés de um desenvolvimento urbano e económico 
a longo prazo.

Acredita-se que se poderá estabelecer um paralelismo entre este caso e o da proposta para o Matadouro 
Industrial do Porto.

O programa multifuncional proposto para o complexo do Matadouro alberga usos culturais, empresariais, 
espaços multiuso para a comunidade, bem como um novo edifício-ponte, que vence a cota de “afundamento” 
do complexo face à VCI e ao Metro, criando um novo atravessamento entre a cidade ocidental e a oriental. 
O projecto de 2016, de Garcia & Albuquerque (G&A), mantinha a linguagem original do complexo de 1910 
e integrava as infra-estruturas necessárias, reservando uma nova linguagem para o edifício e a ponte a 
construir no fundo do recinto, apostando numa abordagem contida que valorizava o património industrial.

(…) Adjudicado à Mota-Engil, surge um novo projecto arquitectónico concebido pelo arquitecto japonês 
Kengo Kuma em co-autoria com o escritório português OODA, apresentado publicamente pela Câmara Mu-
nicipal do Porto (CMP) na divulgação dos resultados do concurso. Se a primeira escolha tinha sido uma 
indigitação directa, sem concurso, a uma dupla jovem e sedeada em Campanhã, privilegiando a comunidade, 
a coesão social e o saber local, a revelação do concurso de construção viria a revelar a direcção oposta, uma 
equipa de starchitects que propõe mediatizar a zona com um novo ícone de investimento privado. (Melâneo 
e Moreira, 2018)

Tal como no caso da Fábrica Confiança, verifica-se um desejo de revitalização e desenvolvimento de uma área 

25 Rio defendeu a alienação do imóvel devido à falta de fundos próprios para a sua reabilitação, assim como de fundos comunitários para o 
efeito, indicando que a reabilitação da fábrica não fora considerada elegível para financiamento da União Europeia. (Coelho, 2019)

26 São disso exemplo o antigo complexo industrial da metalomecânica Cegonheira (futuro Campus do Ensino Profissional e Artístico) em Vila 
Nova de Famalicão; o antigo complexo de armazéns em Campanhã (atuais espaços Mira e Mira Fórum) no Porto; a antiga Fábrica de Cerâmica 
e Fundição das Devesas (futuro museu da cidade) em Vila Nova de Gaia; a antiga Fábrica de Conservas Brandão (atual Fórum de Arte e Cultura) 
em Espinho; a antiga Fábrica Oliva (atual Oliva Creative Factory) em São João da Madeira; a antiga fábrica de descasque de arroz (futuro Espaço 
de Memórias) em Estarreja; a antiga Garagem Justino (futuro centro cultural) em Oliveira de Azeméis; a antiga Fábrica Escola Irmãos Stephens 
(atual Museu do Vidro) na Marinha Grande; as antigas Real Fábrica de Panos e Real Fábrica Veiga (atuais núcleos do Museu de Lanifícios da 
Universidade da Beira Interior) na Covilhã; a antiga Fábrica Perienes (atual Museu do Trabalho Michel Giacometti) em Setúbal; a antiga Fábrica 
da Pólvora (atual complexo multifuncional) em Oeiras; a antiga Fábrica de Loiça Sacavém (atual Museu da Cerâmica) em Sacavém; as antigas 
Fábrica Braço de Prata e Manutenção Militar (atualmente integradas no Hub Criativo do Beato), a antiga Companhia de Fiação e Tecidos 
Lisbonense (atual LX Factory) e as antigas Carpintarias de São Lázaro (atual centro cultural) em Lisboa; a antiga fábrica Feu Hermanos (atual 
museu da cidade) em Portimão; entre outros. Muitos destes exemplos encontram-se operacionais, outros aguardando a execução dos respetivos 
projetos. (ibid., 2019)
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Kengo Kuma + OODA / Luxigon, Matadouro do Porto 
(proposta), 2018

Garcia e Albuquerque - Arquitectos, Matadouro do Porto 
(proposta), 2016

Matadouro do Porto
(fotografia: [s/a], [s/d])
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carecida, que com o decorrer do tempo, outras intenções de monetização irão sobrepor-se à de preservação 
e melhoramento das necessidades locais, ora pela alienação e privatização ora pela pressão imobiliária 
que dificultaria o acesso a estas estruturas por parte da comunidade local, devido à criação de uma obra 
desproporcional em relação ao seu contexto por parte de um starchitect. Estas realidades persistem, mesmo 
com a existência de propostas sustentáveis – por exemplo, os dois casos anteriores – que valorizam as 
questões programáticas locais, sem desrespeitarem ou destruírem elementos do imaginário coletivo nem da 
memória espacial destas comunidades.

Esta é uma questão a ter em conta no exercício projetual da Fábrica de Cima, no Castêlo da Maia, uma vez 
que propõe uma boa solução de financiamento que não sobrecarregue o município e que, consequentemente, 
aumenta a probabilidade da sua concretização.

3.2. Asphalt Green (Nova Iorque), 1984

Este caso foi escolhido dada a posição tomada no reaproveitamento da estrutura antiga do Municipal Asphalt 
Plant, que incluí um novo programa que serve a comunidade local e ajuda no seu desenvolvimento e melho-
ramento da qualidade de vida.

O Asphalt Green é uma organização não lucrativa dedicada a assistir indivíduos de todas as idades e origens 
a alcançar saúde através de uma vida de desportos e ginástica. O serviço comunitário está no centro da nossa 
origem e no coração da nossa missão. (Asphalt Green, 2019 - tradução livre)

Através da reutilização desta estrutura por parte de uma organização sem fins lucrativos (Asphalt Green), 
são abertas várias oportunidades para uma população que de outra forma não as conseguiria obter, como 
também são dadas respostas programáticas a uma comunidade em necessidade.

Esta aproximação e preocupação pela comunidade local é um grande marco e regulador do exercício pro-
jetual para a Fábrica de Cima no Castêlo da Maia.

A estrutura original foi construída em 1941-1944, da autoria dos arq. Ely Jacques Kahn e Robert Allan Jacobs 
e consistia no edifício principal (“ainda de pé”) e num armazém para a matéria-prima. O elemento que sobres-
sai neste projeto corresponde à cobertura parabólica que protege o espaço de produção principal.27

Dada a localização privilegiada, houve algumas premissas relativamente à forma da nova estrutura, uma 
vez que apesar do seu programa industrial, um design industrial standarizado não era desejado (Landmark 
Preservation Comission, 1976 - tradução livre), uma vez que havia o desejo de melhorar a marginal onde esta 
estrutura se iria situar.

Quando a maquinaria foi apresentada à dupla de arquitetos, entendeu-se que a forma atual era a que respon-
dia de forma mais eficiente às necessidades funcionais desta estrutura.

A formal invulgar do edifício da Fábrica de Asfalto Municipal foi concretizada através do uso de betão 
reforçado, na altura ainda considerado um material de construção novo nos Estados Unidos. (ibid., 1976 - 
tradução livre)

Para além da sua função representativa, dada a sua localização, e programática de proteção da maquinaria, 
a forma parabólica da cobertura teve uma intenção construtiva, uma vez que a sua execução requeria menos 

27 Esta central substituiu outra produtora de asfalto no local em que abriu em 1914 para produzir asfalto para as ruas de Manhattan. O local 
no East River na 9th Street terá sido originalmente selecionado porque providenciava uma localização marginal perto do centro geográfico do 
bairro, minimizando assim o transporte de matéria-prima através das ruas. Nos finais dos anos 30, a fábrica original estava ultrapassada. O 
caráter da vizinhança em redor mudou de semicomercial para residencial, mas a localização continuava a ser a mais apropriada para uma nova 
central de asfalto. (Landmark Preservation Comission, 1976 - tradução livre)
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Arq. Ely Jacques Khan e  Robert Allen Jacobs, Central Municipal de Asfalto
(fotografia: [s/a], 1941)

Arq. Ely Jacques Khan e  Robert Allen Jacobs,
 Central Municipal de Asfalto

(fotografia: Cunningham, 1968-76)

Arq. Ely Jacques Khan e  Robert Allen Jacobs, 
Secção da Central Municipal de Asfalto, 1940

PSKB Architects, Secção do Asphalt Green, 1983
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material do que o normal para este tipo de estruturas.28

Em 1968, com as necessidades de asfalto consolidadas por uma estrutura em Queens, a Municipal Asphalt 
Plant foi desativada e o seu armazém demolido, resistindo o espaço principal. Várias novas utilizações são 
propostas, incluindo um loteamento e uma escola, contudo, em 1972 é proposto um centro de juventude e de 
desportos, assim como um centro recreativo, num esforço de manter a edificação por parte de Dr. George E. 
Murphy, um professor de patologia na Cornell University Medical College, e pela sua esposa, Annette.

Através do trabalho da associação deste casal e de residentes locais numa organização de caridade, esta es-
trutura foi considerada um monumento da cidade em 1976.

O Asphalt Green abriu oficialmente em 1984 no local da antiga Central de Asfalto Municipal. O interior da 
fábrica foi reabilitada para albergar um ginásio e salas de aula multiuso e renomeado George and Annette 
Murphy Center. (Asphalt Green, 2019 - tradução livre)

O projeto de reaproveitamento, da autoria da parceria Pasanella + Klein, passou pelo reaproveitamento da 
estrutura antiga para um centro recreativo dividido em três pisos, incluindo um programa com uma sala mul-
tiusos, um auditório de 100 lugares, estúdios artísticos e salas de dança e ginástica, um ginásio e respetivas 
áreas logísticas.29

Esta proposta revela um desejo de servir a comunidade local e ajudar no seu desenvolvimento, especialmente 
ao dotá-la de estruturas desportivas e culturais, como também demonstra um grande respeito e postura conti-
da pela estrutura existente, uma vez que revela grandes preocupações dos custos da intervenção. Esta atitude 
comunitária, de ocupação destes espaços, assim como do respeito pela caraterização original dos mesmos 
também pode ser entendida no caso do SESC Pompeia da autoria da Arq. Lina Bo Bardi, projeto inaugurado 
em 1986, situado em São Paulo, no Brasil.

Hoje, o Asphalt Green, continua a sua dedicação em ajudar nova iorquinos de todas as idades e rendimentos 
a alcançar um estilo de vida saudável e ativo através de desportos, natação e ginástica. (Asphalt Green, 2019 
- tradução livre)

Esta preocupação institucional – que responde às necessidades programáticas locais e tem como intuito o 
seu desenvolvimento, tendo em vista as populações carentes – influencia o exercício projetual da Fábrica de 
Cima, uma vez que mantém a sua postura independentemente dos vários acrescentos de instalações ao longo 
do tempo.

3.2. Factory no 8 (Humpolec), 2009

Além das questões de interesse político, de preservação de marcos arquitetónicos relevantes no panorama lo-
cal, de questões relativas ao programa estabelecido para a reutilização dos mesmos, de procura de respostas 

28 A forma em arco parabólico usada na Fábrica de Asfalto Municipal reduz a flexão ao mínimo e assim requere menos aço reforçado, tornando 
o uso de tal estrutura em arco económica tanto em material como em cofragens.
(…) Ele [arq. Robert Allan Jacobs] argumentou que novidade não era a base para o design. Os arquitetos começaram com a ideia de um edifício 
retangular convencional para a fábrica, mas um estudo da disposição do equipamento revelou que uma curva parabólica seria a forma mais 
económica, uma vez que a estrutura retangular resultaria num maior volume de espaço inutilizado na parte superior do edifício, e requereria 
colunas interiores que iriam interferir com as operações da fábrica. Os arquitetos sentiram que uma estrutura em arco era a melhor abordagem: 
“a forma segue literalmente a função.” (Asphalt Green, 2019 - tradução livre)

29 O desafio arquitetónico passava por encaixar a diversidade de elementos programáticos numa estrutura construída para um uso totalmente 
diferente; o arco dramático da Fábrica de Asfalto foi projetada em 1940 como uma forma de economizar espaço para albergar maquinaria de 
mistura de asfalto.
Tanto para manter dentro de um orçamento apertado como em referência à antiga vida industrial do edifício, os acabamentos são simples 
e “industriais”: gesso cimentado, bloco de vidro, canalizações expostas, janelas industriais. As caixilharias de ferro existentes foram deixadas 
intactas. (PKSB Architects, 1972 - tradução livre)
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PSKB Architects, 
Campo de jogos, Asphalt Green

(fotografia: PSKB Architects, 1984)

Asphalt Green (campo de jogos exterior)
(fotografia: [s/a], [s/d])

Arq. Lina Bo Bardi, SESC Pompeia, São Paulo (reativação)
(fotografia: Antônio Saggese, 1977)
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a problemas programáticos e/ou sociais da comunidade local, este caso de estudo terá sido escolhido por 
estar inserido na mesma tipologia de estruturas fabris, tratando-se de uma antiga fábrica têxtil, e pela nova 
proposta de reutilização, caraterística rara no panorama da reativação deste tipo de estruturas, que manteve 
o seu caráter produtivo inerente à sua condição de estrutura de produção industrial.

A estrutura original data do início do século XX, mais propriamente da década de 1910, altura em que Adolf 
Prochazka decide construir uma fábrica de tecidos após a compra da sua casa nesse local décadas antes, no 
século XIX.

A importância desta tipologia de manufatura e posteriormente maquinofatura está profundamente relacio-
nada com o local e remonta ao século XVI. Esta estrutura, contudo, insere-se nos esforços de industrialização 
nacional de finais do século XIX e inícios do século XX.

Em 1918 esta estrutura troca de proprietário, sendo vendido um complexo fabril com um espaço de produção 
de cerca de 7000m2  (constituindo todo o complexo a que pertence a estrutura em questão).

Com a Segunda Guerra Mundial, regista-se uma quebra na produção têxtil local, não só no panorama geral, 
como neste caso específico, verificando-se uma pausa na produção em 1944, apenas retomando o seu ritmo 
após o final da Grande Guerra e vindo a ser nacionalizada em 1948, trazendo grandes mudanças logísticas 
para a estrutura.

A Fábrica nº. 8, de Humpolec, viria a funcionar como fábrica de fiação até 1989, altura em que foi restituída 
aos proprietários. Nessa altura encontrava-se num estado de grande degradação, tentando ser vendida pelos 
mesmos.

Em 1995, a empresa Hranipex comprou uma parte significativa do local, incluindo a “villa”, tendo efetuado a 
sua recuperação a baixo custo, que considerava também as suas necessidades programáticas.

A renovação da vila industrial terá sido terminada em 1998, tornando-se o foco principal para os projetos de 
uma futura reconstrução de todo o complexo fabril. Desde então a empresa mudou-se para essas instalações 
retornando a utilização dos espaços produtivos.

Devido à sua expansão, em 2002, a Hranipex viu-se obrigada a abandonar as suas instalações por outras, 
vindo a pedir um estudo de revitalização da estrutura, sete anos mais tarde, ao grupo de arquitetos OK Plan 
Architects.

Vários objetivos foram estabelecidos durante a fase de projeto; o foco principal da renovação era para 
reabilitar o edifício com respeito a standards estéticos. Uma intenção fundamental era para enfatizar a 
chaminé preservada como um elemento industrial antigo. As plantas interiores foram abertas para criar uma 
sequencia de espaços mais flexíveis que são suscetíveis de padrões contemporâneos. O esquema é baseado 
na escolha de materiais que reflitam a simplicidade do design. (Archdaily, 2013 - tradução livre)

Terá sido materializada uma vontade de relacionar o Stromovka Park com os espaços exteriores do complexo 
fabril, assim como uma uniformização dos acabamentos exteriores dos vários edificados, atribuindo-lhe uma 
unidade.

A sua intervenção interior passou por uma reparação e renovação das infraestruturas que se encontravam 
desajustadas para uma utilização confortável, e pela opção da abertura do espaço interior, permitindo uma 
maior flexibilidade face à sua utilização que varia consoante as necessidades programáticas do momento. 
Existe, contudo, uma grande preocupação pela preservação dos elementos estruturais, da volumetria original 
e dos elementos de caráter semiótico, por exemplo: a chaminé, sem os quais destruiria a memória coletiva da 
comunidade local relativamente a esta estrutura e a todo o espaço envolvente.

Verifica-se também uma preocupação que está no seguimento da intervenção desta estrutura em 1995, 
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[s/a], Factory no 8, Humpolec, 1910 OK PLAN Architects, Fábrica no 8, Humpolec 
(reativação)

(fotografia: OK PLAN Architects, 2010)

OK PLAN Architects, Fábrica no 8, Humpolec (reativação)
(fotografia: OK PLAN Architects, 2010)
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através de uma intervenção a baixo custo, ou com materiais “correntes” tais como blocos de betão para a 
realização das paredes interiores e folha metálica na delimitação dos vãos.30

É de salientar a variedade programática que esta estrutura concentra e que aproveita um lado cultural e 
lúdico – café, e a galeria de arte – que se associa a um programa pragmático e produtivo – espaços comerciais 
e de produção – e demonstra um entendimento da “desnecessidade” da área total da estrutura como espaço 
de produção industrial, entendendo contudo a sua importância na utilização e caraterização da mesma, ad-
mitindo a existência de uma produção ligeira. É também de relevar a flexibilidade da utilização do piso do 
sótão que dada a sua distância em relação ao piso térreo admite uma privacidade espacial que só poderia ser 
utilizada para escritórios ou espaços habitacionais de pequenas dimensões (lofts), compreendendo numa só 
estrutura todas as esferas da vida humana – espaço habitacional, de trabalho e de lazer.

Outro aspeto interessante para a sua utilização como caso de estudo e que pretende transparecer para o 
exercício projetual da Fábrica de Cima passa pela flexibilidade dos espaços, admitindo uma metamorfose do 
mesmo ao longo do tempo para uma melhor resposta às necessidades programáticas que encontram-se em 
constante mutação, assim como na admissão da possibilidade de existência de um programa produtivo de 
pequenas dimensões na estrutura do Castêlo da Maia.

3.4. Goldsmiths - Centre for Contemporary Art (Londres), 2018

Este caso terá sido escolhido pelo cuidado com que os autores da proposta de reativação desta estrutura, o 
grupo Assemble Studio, tiveram com a caraterização espacial, evitando seguir um caminho de homogenei-
zação espacial. É notório um respeito pelas marcas do tempo e pela história do edifício, uma posição que se 
pretende ser aplicada no exercício projetual da estrutura do Castêlo da Maia.

Para além disso corresponde a uma estrutura com um programa distinto da Fábrica de Cima, mas que ilustra 
a potencialidade que uma estrutura de grandes dimensões como esta, que apesar de tudo, dada a época da 
sua construção, se insere no período industrial, para fins de reativação comunitária.

O edifício onde se encontra atualmente o Goldsmiths – Centre for Contemporary Art (CCA), terá sido pro-
jetado originalmente para albergar um programa de banhos públicos. Este projeto, da autoria do Arq. Thomas 
Dinwiddy, e construído entre 1895-1898, seguirá um “estilo Jacobino” e situa-se atualmente na área de con-
servação da Câmara Municipal de Deptford.

Esta estrutura era composta por três piscinas, uma grande, uma pequena e uma “piscina sul”, assim como con-
juntos de banheiras divididos em primeira e segunda classe e ainda uma lavandaria pública.31 Observava-se 
uma grande utilização destes espaços especialmente durante o Verão, o que, dada a necessidade de grandes 
quantidades de água para o funcionamento desta estrutura, requeria a existência de depósitos para o caso de 
ocorrência de algum período de seca, resultando na construção de dois depósitos de ferro fundido icónicos e 
cuja caraterização formal quer espacial tentará ser mantida.

Após a desativação desta estrutura em 1991, esta vem a ser adquirida pela universidade Goldsmiths em 1994, 
sendo sujeita a várias renovações desde 1999 para fins expositivos , culminando num projeto de recuperação 
e reaproveitamento espacial da autoria do grupo Assemble, que terá início em 2014 e sendo a estrutura 

30 Atualmente o edifício é dividido funcionalmente por pisos. O piso térreo alberga um espaço comercial com um pequeno café e galeria. O 
primeiro piso pode ser usado como escritórios ou para ligeira produção, enquanto o sótão está preparado tanto para escritórios como para 
habitação em loft. Várias extensões também são pensadas no interior do pátio para aumentar a densidade funcional do complexo inteiro. 
(Archdaily, 2013 - tradução livre)

31 (…) as piscinas, os banhos e lavandarias públicas providenciavam uma amenidade importante para gerações de pessoas locais até ao encer-
ramento do complexo em 1991. (Assemble Studio, 2019 - tradução livre)
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OK PLAN Architects, Fábrica no 8, Humpolec (reativação)
(fotografia: OK PLAN Architects, 2010)

OK PLAN Architects, Fábrica no 8, Humpolec (reativação)
(fotografia: OK PLAN Architects, 2010)

OK PLAN Architects, Fábrica no 8, Humpolec (reativação)
(fotografia: OK PLAN Architects, 2010)

OK PLAN Architects, Fábrica no 8, 
Humpolec (reativação)

(fotografia: OK PLAN Architects, 
2010)

OK PLAN Architects, Secção Fábrica no 8, Humpolec, 2009

novas abordagens do edificado industrial



a fábrica de cima: teorias e projeto de reativação de estruturas pós-industriais, uma proposta

50

inaugurada em 2018.

O Goldsmiths CCA é uma nova galeria de arte pública localizada no campus da Goldsmiths, University of 
London. Aberta a todos, a galeria será um espaço para se ver exposições de projetos internacionais, e para 
assistir a conferencias, performances, projeções e outros eventos relacionados com o seu programa de ex-
posições mais alargado. (CCA, 2018 - tradução livre)

Esta proposta prevê a criação de sete novas galerias expositivas, um café, um estúdio para curadores, um es-
paço para eventos e ainda a reutilização da antiga piscina principal como estúdios de artistas. Procura ser um 
espaço de experimentação e de discussão e de aproximação entre estudantes, artísticas e o púbico em geral, 
através de uma agenda diversificada.32 

Todo o complexo foi relacionado com um novo espaço de pé-direito duplo que funciona como um “coração 
teatral e social” da estrutura. Quanto aos restantes espaço, como referido, procurou-se manter a espacialidade 
caraterística deste edifício, articulando-se três especificidades espaciais: os espaços encontrados, os adapta-
dos e os inseridos.

É prestada também uma grande importância à questão da iluminação, optando-se em vários casos por uma 
iluminação zenital, através de várias claraboias.

A preocupação pela continuidade do espaço salienta-se pela própria escolha de materiais, que na maior parte 
dos casos são optados por materiais que se destaquem em relação ao existente como é o caso do betão, mas 
noutros casos, como acontece no novo clerestório, ou nos lanternins das galerias, opta-se por um acabamento 
com placas de betão ondulante, assemelhando-se ao revestimento cerâmico normalmente encontrado nos 
banhos públicos.

Os “Banhos”, como eram conhecidos, albergam alguns dos melhores estúdios de escola de artes em Londres, 
e tornou-se no edifício que simboliza estes programas importantes e mundialmente pioneiros. (“Laurie Grove 
Baths”, 2019 - tradução livre)

Atualmente, estes espaços procuram estabelecer um diálogo entre emergências artísticas e o ambiente aca-
démico, contudo, esta estrutura ultrapassa a esfera académica ao procurar apelar à participação da comuni-
dade local como internacional.33

3.5. Síntese

Após esta exposição de novas abordagens ao problema da ação em estruturas pós-industriais, há alguns pon-
tos que se pretendem retirar para encaminhar o processo projetual para a Fábrica da Cima.

É de salientar que todas as abordagens tinham uma forte componente social e uma preocupação para que 
estas estruturas sirvam a comunidade em que se inserem, evitando um caminho da preservação patrimonial 
pela musealização, mas através de uma reativação construtiva e que ajude no desenvolvimento urbano. Estas 
preocupações são especialmente evidentes no caso do Asphalt Green onde se encontra uma organização sem 
fins lucrativos que pretende ajudar a sociedade, melhorando o acesso aos espaços desportivos e culturais 
e consequentemente a qualidade de vida (física e intelectual) dessa comunidade, tal como também se pode 
observar no caso do SESC Pompeia.

32 A Galeria inclui os antigos tanques de água e áreas de serviços dos Banhos. A abordagem do Assemble Studio procura identificar este aspeto 
“escondido” da história social de Lewisham ao abrir estes espaços tradicionais de “traseiras” pra criar um novo interface com o público. A na-
tureza crua e robusta dos espaços de serviço vitorianos tem uma qualidade poderosa. A galeria tem sido moldada destas condições encontradas, 
criando uma assemblagem de divisões capazes de albergar um programa artístico diverso e desafiador. (Assemble Studio, 2019 - tradução livre)

33 Os modos de intervenção da instituição são responsivos a uma grande variedade de audiências, através de compromissos comunitários, 
projetos educacionais, publicações, um jornal online e programas públicos itinerantes. (CCA, 2018 - tradução livre)
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Laurie Groove Bath
(fotografia: [s/a], [s/d])

Laurie Groove Bath (piscina principal)
(fotografia: [s/a], 1898]

Assemble Studio, Maquete Goldsmiths - Centre for Contemporary Arts, 2014

Assemble Studio, Goldsmiths - Centre for Contemporary Arts
(fotografia: Assemble Studio, 2018) 
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Dada a situação económica relativamente instável em que o país se encontra, especialmente após a saída de 
um momento de crise iniciada em 2008, parece apropriado projetar uma intervenção economicamente viável, 
tal como se observa no caso da Factory no 8 dos OK PLAN Architects, onde se observa uma minimalização da 
intervenção e redução de custo nos acabamentos, o que por outro lado, pode ajudar a valorizar as próprias 
marcas caraterizadoras da espacialidade destas estruturas.

Existe também uma vontade de articular uma esfera cultural com outra económica e social, tal como se veri-
fica especialmente nos casos da Factory No. 8 ou do Asphalt Green ou ainda do SESC Pompeia. Contudo, e 
entendo a realidade volátil em que se insere, procura-se também seguir uma flexibilidade e adaptação espacial 
como acontece nas propostas para a Fábrica Confiança. Dada a diversidade programática que a maior parte 
destas estruturas alberga permite também que sejam economicamente viáveis e autossuficientes, mas que 
também estejam aptas a preservar o património material destas estruturas através da sua reativação.

Não será só a estrutura o elemento caraterizador do espaço, mas também outros elementos como as interven-
ções pictóricas clandestinas, “grafitti”, ou até alguma vegetação trepadeira ou invasora e que, sem os quais, 
apagar-se-iam elementos únicos que o diferenciam de outras estruturas. Pretende-se uma ação delicada e 
bem planeada tal como acontece no Goldsmiths CCA e até na Fundação Escultor José Rodrigues. No primeiro 
caso, se chega até a encontrar elementos infraestruturais à vista, tornando-os também em caraterizadores do 
espaço permitindo uma maior diversidade espacial, como acontece no segundo caso com a grande quantidade 
de “grafittis” que preenchem algumas paredes, deixando de recorrer a próteses construtivas e a ter como fim 
uma higienização espacial absoluta.

Assemble Studio, Goldsmiths - Centre for Contemporary Arts
(fotografia: Assemble Studio, 2018) 
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Assemble Studio, Goldsmiths - Centre for Contemporary Arts
(fotografia: Assemble Studio, 2018) 

Assemble Studio, Goldsmiths - Centre for Contemporary Arts
(fotografia: Assemble Studio, 2018) 

Fundação José Rodrigues
(fotografia: Luiza Guilhermina, 2013)
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4. A FÁBRICA DE CIMA: CASO DE ESTUDO, UMA APRESENTAÇÃO

4.1. Enquadramento territorial e urbano na Maia

Na cidade contemporânea produz-se uma inversão topológica que converte o campo numa parte mais das 
que integram a estrutura metropolitana. As grandes infraestruturas que triangulam o território englobam 
dentro da sua rede grandes bolsas de solo livre. Mas o entorno territorial da cidade contemporânea já não 
pertence à natureza, assim como tão pouco se pode considerar cidade em sentido estrito. Nele entrelaçam-se, 
de um modo até agora inédito, os núcleos compactos e os assentamentos difusos com as áreas agrícolas e in-
dustriais, os grandes centros comerciais e os equipamentos para o lazer. (Martí Arís, 2005: 60-61 - tradução 
livre)

Atualmente a maioria do município da Maia possui esta caraterização de urbanidade (mais ou menos) dis-
persa, localizando-se a norte do município do Porto e pertencendo à Área Metropolitana do Porto, contudo, 
outrora, (…) a delimitação que ninguém tem dúvidas, nem peca por ambiguidade, é esta: a terra da Maia ia do 
Ave ao Douro. A ocidente tinha o mar e, no interior, Rio Tinto, Stº. Tirso, Valongo, Alfena, Ermesinde. (Pacheco, 
, 1986: 58)

Atualmente a Maia é um município composto por dez freguesias e é limitado a sul pelo Porto, a sudeste por 
Gondomar, a este por Valongo, a norte pela Trofa e Santo Tirso, a noroeste por Vila do Conde e a sudoeste 
por Matosinhos, concelhos que terão sido expandidos à custa das Terras da Maia. É um território com poucas 
irregularidades topográficas, sendo bastante plano com algumas exceções, destas a que se encontra mais 
próxima do objeto de estudo será o Monte de Santo Ovídio, onde terá existido uma pequena fortificação que 
terá dado o nome ao Castêlo da Maia.

Considera-se que a ocupação territorial das Terras da Maia data do IV milénio a.C., através de comunidades 
de pastores e agricultores, uma vez que a topografia oferecia condições propícias para a sua fixação. Estas 
comunidades evoluíram para pequenos povoados fortificados de cariz guerreiro e defensivo – castros.

Ao longo do tempo passaram pelas terras da Maia vários povos e civilizações onde deixaram a sua marca, 
desde os povos castrejos, os romanos, os povos bárbaros (especialmente os suevos), os muçulmanos… , mas 
que deixaram poucas provas físicas, conseguindo contudo identificar as suas marcas neste local principal-
mente através da toponímia.

Por aqui passaram (para além dos que estão para trás) romanos (século IV), suevos (século V a VI), godos (VI 
a VIII) e árabes (até ao século XI); de todos a toponímia apresenta – se outras provas não existissem – marcas 
irrefutáveis. (Pacheco, 1986: 58)

Contudo, e na área específica onde está implantada a Fábrica de Cima, parece importante salientar a presença 
da cultura castreja que virá inclusivamente a nomear aquela área, dada a presença de um pequeno castro.  
34Assim como a presença romana, uma vez que no lote da estrutura industrial foi encontrada uma necrópole 
datada do século IV d.C. e cujo conteúdo ajudava a mostrar que por essa altura não se registaria um cenário 
de pobreza e retrocesso como se costuma afirmar para o Império Ocidental em geral, muito pelo contrário.35

Aliás, este caso, corrobora com a generalidade dos historiadores que considera que no final do Império assis-
tiu-se a uma fuga dos centros populacionais, para as localidades propícias à exploração agrícola.

34 Junto dos antigos Paços do Concelho, em Santa Maria -de-Avioso ficava êste castro, onde hoje está a capela de Santo Ovídio. Naturalmente 
era pequeno, porque ainda hoje se chama Castêlo ao lugar, e em certos prazos do século XVI se denominou Castrelejo... (Azevedo, 1939)

35 Com bilhas de gargalo trilobado, vasos pintados no bojo, com traços acastanhados e vinosos e tinta branca de permeio, e muita outra louça 
de pasta grosseira e cor escura, este cemitério deve localizar-se, sobretudo, nos séculos IV e V. Apareceram várias moedas, cuja classificação 
nunca vi e cujo paradeiro também ignoro, mas, segundo relatos, uma, pelo menos, era de Constantino.
Esta necrópole forneceu duas lucernas, que o Museu de Etnografia e História do Porto guarda, de barro escuro, circulares, sem bico e de fogo 
central. Uma tem asa, outra não. Lâmpadas deste género apareceram (…) Um centro produtor devia estar não muito longe das Terras da Maia. 
Cronologicamente, devem ser posteriores aos meados do séc. IV. (Almeida, 1969: 43-44)
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Continuou-se a observar uma ocupação maioritariamente agrícola e dispersa, isoladas nos terrenos mais 
propícios à atividade agrícola, que, mais tarde, deu origem às paroquias rurais.36

Esta realidade manteve-se posteriormente, a Maia continuou caraterizada por uma área de pequena proprie-
dade, já pouco rentável que, por sua vez, poderia tornar-se numa exploração ruinosa aquando da sua divisão 
por herdeiros, muitas vezes não passando da primeira geração. Para além disso, parte das propriedades eram 
reservadas para os percursos e divisórias, reduzindo ainda mais a área produtiva, de tal forma que, até há 
bem pouco tempo a exiguidade destes acessos impossibilitava ainda a utilização de máquinas agrícolas que, 
aumentando a produtividade e diminuindo a força de trabalho necessária, tornariam mais rentáveis as ex-
plorações agrícolas. (Marques, 2003: 123)

Tornou-se constante a prática das doações e prazos – “empréstimo” das terras de senhores a lavradores para 
que as cultivassem – esta prática veio a potenciar a produção destes terrenos que não eram trabalhados pelos 
senhores. Mais tarde, veio a procura de se travar a fragmentação excessiva dos terrenos para que pudessem 
continuar a ser produtivos e sustentáveis.

No final da idade Média, as terras da Maia conheceram então uma certa estagnação da ocupação territorial, 
mantendo esta forma de aglomerados predominantemente agrícolas dispersos pela terra, tendo sido doadas 
como termo para a cidade do Porto por D.João I para ajudar a desenvolver a cidade, ficando dependente dela. 
Esta situação altera-se em 1835, quando ganhou independência administrativa vindo, contudo, a perder algu-
mas freguesias para os concelhos vizinhos, sendo um deles o do Porto.

Com o desenvolvimento que Portugal conheceu desde o século XIX, nomeadamente a construção de ferrovias, 
as melhorias e difusão dos meios de comunicação, permitiram uma melhoria e homogeneização dos modos 
de vida que contribuíram para um enorme crescimento do número de concentrações populacionais, especial-
mente desde a Segunda Guerra Mundial.37

Foi nesta altura, finais do século XIX e inícios de século XX que a situação industrial da Maia se alterou: a Maia 
não foi munida de nenhuma estrutura antes do século XIX, uma vez que as Memórias Paroquiais de 1758 
não referenciavam nenhuma estrutura industrial, sendo os mercados dos concelhos vizinhos que satisfaziam 
algumas necessidades materiais que a própria área não fosse capaz de produzir.38

Como se pode perceber por estes documentos, o caso da Maia não é uma exceção do processo industrial por-
tuguês, contudo, pela mesma altura (1758) terão sido registadas cerca de 600 fiandeiras domésticas e ainda 
uma oficina com quatro teares para linho, é de notar também que esta proliferação de pequenas manufaturas 
existia em parte graças às estruturas industriais do Porto, para as quais estas trabalhavam.

É de fazer notar também que esta persistência da manufatura resistirá até à década de 1950 aquando de um 
desenvolvimento industrial significativo que marcará o território português desta altura. Observa-se também 
uma grande quantidade de manufatura dedicada aos têxteis cuja maioria dos trabalhadores eram do sexo 
feminino.

Em 1917, apareceram na área do Concelho, 3 estabelecimentos industriais com uma capacidade emprega-

36 A fertilidade do solo fixava as populações e a organização paroquial desde o século VI aglutinava-as em comunidades com relativa coesão. 
De facto, desde essa altura que basicamente coincide com a conversão dos Suevos ao catolicismo, iniciou-se a fundação de inúmeras paróquias, 
muitas delas ainda hoje conservando os nomes germânicos dos possuidores das vilas rurais. (Marques, 2003: 47)

37 As mudanças tecnológicas operadas em Portugal entre 1930 e 1973 (…) contribuíram para a alteração da escala da indústria portuguesa. 
Contatam-se essas mudanças na concentração de fábricas, na ampliação de instalações à volta de um centro fabril, na substituição das con-
struções antigas e na modernização dos espaços de trabalho, na integração de indústrias, na criação de novas plantas industriais, aproveitando 
áreas expectantes, geralmente fora dos centros urbanos. (Braña, 2005: 32) 

38 Não se estranha assim que o Concelho seja completamente ignorado no Inquérito Industrial do Distrito do Porto efetuado em 1846.
(…) Só em 1866, aparece pela primeira vez, uma fábrica de moagem de cereais a utilizar energia hidráulica e a vapor, dentro da área do Con-
celho (Águas Santas). (Gomes, 1997: 15)

a fábrica de cima: caso de estudo, uma apresentação



a fábrica de cima: teorias e projeto de reativação de estruturas pós-industriais, uma proposta

56

dora que atingia já os 172 operários. Dois fabricavam peles e outro produzia artigos em aço. Curiosamente, 
neste último, a grande maioria dos seus 133 operários, eram do sexo feminino.

Ao que parece, não cessava de crescer o trabalho “à peça”, feito em casa pelas dobradeiras e tecedeiras na 
dependência das fábricas do Porto. (…)

Este estado de coisas deve ter-se mantido assim até à Segunda Guerra Mundial. O extraordinário surto de 
investimentos industriais no Concelho, só irá aparecer na década de 50, com o desenvolvimento industrial 
que se generalizou em todo o país. (Gomes, 1997: 16)

Apesar de não ter a mesma importância social e económica que outras localidades, a Maia esteve desde a ro-
manização facilmente acessível por vias importantes em termos nacionais, situação que com o tempo apenas 
veio facilitar o acesso a esta área, com a criação de novos e melhores acessos de vário tipo.39

Na segunda metade do século XX, os acessos à Maia foram melhorados e acrescentados outros que atravessa-
vam o concelho longitudinalmente. Contudo, a maioria destas infraestruturas foram projetadas com o intuito 
de servir melhor o Porto, ilustrando a dependência da Maia em relação à Invicta. Contudo, a Maia era servida, 
desde 1932, por uma ferrovia que unia a Senhora da Hora à Trofa, linha essa que veio a ser reaproveitada em 
2006 para a linha C do Metro do Porto.

Com a alteração da Câmara da Maia do Castêlo da Maia para a localização atual, próximo da nova estrada 
(EN 107), assim como da via Porto-Braga, que atravessa o Castêlo da Maia, inclusivamente tem uma frente do 
terreno do objeto de estudo voltada para ela.

 A pouco e pouco, foi-se acentuando a atração de grande cidade, e Maia tornou-se um centro residencial para 
muitas pessoas que ali trabalhavam. Era uma Vila com casas isoladas, baixas, com um ou dois pisos e quase 
todas com os seus pinhais e jardins. Nos anos trinta, a abertura do troço ferroviário da Senhora da Hora à 
Trofa, abrigou à construção da Rua da Estação o que alargou um tanto o espaço da pequena e pacata Vila.

Nas últimas décadas, o Concelho, quase se transformou por completo, com a implantação de grande número 
de indústrias. E, no entanto, a anterior nota caraterística de ruralidade, não se apagou. Continuou a ser 
atravessado, por vias cada vez mais modernas (a autoestrada Porto-Braga e o IC24), mas é ainda frequente 
que a um troço moderno de via se siga um outro perfeitamente rural, contornando quintas e quintais, onde 
resiste a ruralidade de sempre. (ibid., 1997: 19)

Atualmente, a Maia não só é bem servida de rodovias como também de duas vias de metro ligeiro, a linha C 
e a linha E, assim como por uma vasta rede de autocarros (STCP) e de carreiras que procuram cobrir todo o 
município, atribuindo-se relevância ao papel das linhas de metro que unem a Maia ao Porto, assim como unem 
vários municípios ao aeroporto Francisco Sá Carneiro. É de notar que apesar de bem servida a nível de trans-
portes públicos, estes concentram-se nas freguesias mais a poente e próximas do centro, com isto adiciona-se 
a falta de acessos para as freguesias orientais.

Apesar de todo o desenvolvimento assistido desde finais dos anos 1970, ainda não se verifica em quase nen-
hum local uma urbanidade densa e consolidada tal como acontece no Porto, no entanto, a área onde se insere 
o objeto de estudo, pode ser caraterizada por uma urbanidade minimamente consolidada, e dotada de vários 
serviços e de uma densidade populacional relevante. Procurando uma forma de classificar esta apropriação 
territorial, aproveita-se a ideia de “Paisagem Transgénica” de Álvaro Domingues:

39 A rede viária anterior à 2ª metade do século XIX, compunham-se de quatro estradas principais.
Uma que ia do Porto a Braga por Famalicão, decalcava uma muito antiga via romana de Cale a Bracara (…) Também do Porto, mas agora para 
Vila do Conde e terras do litoral norte saía uma estrada igualmente decalcada sobre um traçado romano (…) Do Porto para Barcelos, uma outra 
estrada aberta já no século XVI, chamada pelo povo “estrada velha” após a construção duma nova em 1867 (…) Por último, a estrada para 
Santo Tirso... (Gomes, 1997: 18) 
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Transgénica porque, em vez de corpo estável na sua existência e respetiva taxonomia científica, a paisagem 
é obra aberta onde se misturam materiais e processos elementares (genes DNA) que geram, organizam e 
codificam as estruturas e sistemas complexos de que fazem parte. (Domingues, 2012: 207)

Tendo em conta os bons acessos em relação à Fábrica de Cima: a relação direta com a EN14 e a estação de 
metro do Castêlo da Maia, que entram numa rede de diálogo com outros pontos de interesse educacionais 
tais como o ISMAI, o CICCOPN, o agrupamento de escolas do Castêlo da Maia, a Quinta da Gruta ou até a UP 
e conseguem dialogar com espaços culturais como o Museu de Etnologia do Castêlo da Maia, o Fórum Maia, 
ou os vários espaços museológicos, expositivo, de espetáculo e performance do Porto.

Os bons acessos também se traduzem com um diálogo simplificado com estruturas desde os Hospitais (quer 
na Maia ou no Porto), o Aeroporto Francisco Sá Carneiro, o Porto de Leixões, até à estação de Comboio de 
Campanhã que por sua vez o poderia colocar no plano nacional.

Esta riqueza e diversidade programática com que o objeto está ligado, não só facilitou e potenciou o desen-
volvimento da área em que a Fábrica de Cima se insere, como se observa na proximidade com que se encontra 
da zona industrial da Maia, uma das maiores do país, como lhe confere uma maior funcionalidade.

A Maia, até há pouco tempo, manteve uma apropriação territorial que se aproximava do imaginário do rural 
e da vida de campesinato, predominante do setor agrícola e da pecuária, conseguiu tirar proveito da proximi-
dade com o Porto.40

Esta realidade tem vindo a alterar-se, especialmente desde os anos 1970, com a inauguração da zona indus-
trial do município da Maia, a proximidade entre habitação, indústria e terrenos agrícolas, existente desde a 
década de 1930, acentuou uma diferente apropriação cultural causadora do desenvolvimento urbano, como 
é o caso do Castêlo da Maia. Hoje em dia, observa-se uma paisagem transgénica, com elementos que poderão 
estar associados à ideia de “cidade”, em diálogo com outros elementos associados à ideia de “campo”.

No Castêlo da Maia, particularmente no edifício do atual Museu de Etnologia do Castêlo da Maia, existiu a 
câmara da Maia até 1903, ano em que foi transferida para o local onde se encontra até ao momento.41

O Castêlo da Maia foi considerado um ponto importante para servir, desde o século XIX, de centro administra-
tivo do concelho da Maia, que após a sua transferência, continuou a ser considerado um ponto de referência, 
nomeadamente para “férias no campo”, onde as pessoas fugiam aos “maus ares” de locais como o Porto.

Embora fosse fortemente marcado pela atividade agrícola que empregava muita da população local, esta área 
foi também servida de vários programas que propagavam e apoiavam essa utilização sazonal.

Campos de jogos, áreas de comércio, restaurantes, estação de comboio, parques municipais, pensões, entre 
outros elementos, trouxeram uma população enriquecida para esta área contrastante com a maioria da popu-
lação local.42

Em 1986, compensando Avioso, a Assembleia da República concedeu ao Castelo, finalmente, a categoria de 
vila. É, de facto, uma vilazinha – que a malfadada estrada estorva -, dantes de vilegiatura e agora residencial 
e industrial. Quem tiver bom gosto vai lá de comboio passear nas ruas dos veraneantes, desce ao largo da 
Câmara e volta à direita. É o centro dos comércios (como quem diz), conjunto oitocentista harmonioso en-

40 A grande maioria da população manteve-se preponderadamente agrícola, até já bem entrado o presente século. A agricultura bastava para 
tornar o Concelho numa das áreas mais ricas dos arredores do Porto. (Gomes, 1997: 13-14)

41 Em 1856 surgiram os primeiros sinais quanto à transferência da sede (…) Um dos argumentos apresentados para a mudança da Câmara 
era o Castelo ser “lugar insalubre (…) e além disso não tem casas em que possam reunir todos os empregados que teriam que viver dispersos 
e separados uns dos outros com grave prejuízo de serviço. (Pacheco, 1986: 73)

42 O Castelo da Maia, encantamento de estação com relógio oitocentista (certo há um século!), parece aguardar os veraneantes. Na avenida 
arborizada ainda está a recordação dos tempos das «férias no campo»: a Pensão Avenida – restaurante e cozinha regional (…) Aceite, pois, leitor, 
a sugestão e fique para o almoço. Aqui ou mais abaixo. Junto da estrada de Braga, no “Ferrolho”. (ibid., 1986: 63)
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Monte de Santo Ovídio, encimada pela capela dedicada a Santo Ovídio, datada do século XVIII
(fotografia: Adriana Ruiz, [s/d])

Centro do Castêlo da Maia
(fotografia: Adriana Ruiz, 1950)

Praça 5 de Outubro, 
(fotografia: Irene Duarte, 1920)

Estação Ferroviária do Castêlo da Maia (em construção)
(fotografia: [s/a], 1926-1932)

Vista da Estação de Comboios do Castêlo da Maia e envolvente
(fotografia: Adriana Ruiz, 1952)
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quadrando a elevação em cascata rematada, no alto, pela capela de Santo Ovídio (no monte do mesmo nome). 
Era a fortaleza, o castrelo.

(…) No sopé, na Quinta da Gruta, concretiza-se uma obra cívica importante: o Parque Municipal do Castelo. 
(Pacheco, 1986: 73) 

A apropriação territorial até finais do século XX, apesar de não ser uma urbanização concentrada e consoli-
dada tal como se observa no Porto, possuiu uma concentração populacional considerável em ascensão através 
da criação de estruturas industriais, como é o caso da Fábrica de Cima, e que empregou grande parte da 
população envolvente, reduzindo a mão de obra para os trabalhos agrícolas. Estas estruturas, como pontos de 
interesse económico da altura atraíram mais população.  

Dado o desenvolvimento industrial e urbano, atualmente, como já foi explicado, esta área “foge” aos cânones 
de apropriação territorial tradicionais, através de uma apropriação “transgénica” do território.

Como é verdade que apenas reconhecemos imagens com memórias de outras imagens, é a simultaneidade 
da ocorrência de sinais de um e de outro mundo – campos, casas, fábricas, estradas, comércios… - que 
alimenta esta ilusão de não admitir a metamorfose dupla (…). Ao mesmo tempo, como não se consegue ul-
trapassar a dicotomia cidade/ campo, tudo se transforma num processo de “degenerescência” e daí tudo ser 
“feio”: feio porque estragação da boa e velha cidade, ou feio porque descaraterização dos campos, ou ambos.

É precisamente aqui que entra a metáfora transgénica – para quebrar este ciclo vicioso que teima em não ver 
para lá dos (pré)conceitos com que olhamos a realidade. (Domingues, 2012: 207) 

Contudo, pensa-se que a Fábrica de Cima poderá integrar-se numa rede de relações a vários níveis com outras 
estruturas a fim de consolidar esta área, podendo até, tal como aconteceu com outras estruturas na sua prox-
imidade, ajudar no desenvolvimento do próprio desenho urbano.

Na contemporaneidade, o Castêlo da Maia é maioritariamente considerado uma “área residencial”, na sua 
maioria composta por residências unifamiliares, nas quais reflete-se e associa-se a memória de apropriação 
territorial na base agrícola e da cultura de campesinato – a ideia de “campo” – pertencente aos polos de uma 
movimentação pendular, casa-trabalho e trabalho-casa, de grande parte da população local.

Todavia, possui polos de concentração de estabelecimentos comerciais e serviços, tal como acontece na via 
Eng. Belmiro Mendes de Azevedo, defronte ao sul do terreno onde se situa o objeto de estudo, ou ainda o 
polo situado em torno do Museu de História e Etnologia da Terra da Maia com presença maior de área da 
restauração e do lazer (cafés e bares).

Dado o desenvolvimento conhecido desde a década de 1970, o Castêlo da Maia encontra-se agora com um 
tecido urbano bem servido de vários equipamentos com o intuito de melhorar a qualidade de vida da popu-
lação local, por exemplo: pela localização do agrupamento escolar, onde é possível estudar-se desde o jardim 
de infância até ao ensino secundário, ou até ao Instituto de Ensino Superior da Maia (ISMAI), localizado nas 
proximidades, com uma vasta variedade de cursos; pelo centro de saúde localizado em frente à EB1/ JI do 
Castêlo da Maia (transferido para o local atual em 2005) onde observa-se a proximidade com “instituições” da 
área da saúde como clínicas e oculistas (bem como outros serviços e comércio).

Em termos culturais é de notar a fundação do Museu de História e Etnologia da Terra da Maia, localizado no 
antigo edifício da Câmara da Maia (até 1903) e a Escola Ambiental localizada no Parque Municipal da Maia 
denominado como Quinta da Gruta.

Apesar de já poder ser considerada uma área urbana consolidada com vários serviços, esta usufrui ainda da 
rede de metro ligeiro, assim como de uma rede de autocarros e de uma ligação rápida com outras localidades 
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e outros pontos de interesse, tal como acontece com o Fórum da Maia, com o Aeroporto ou ainda com várias 
estruturas de interesse económico e cultural no Porto e do campo da saúde como o Hospital da Maia ou o 
Hospital de São João, no Porto.

É de salientar uma grande aposta por parte da Câmara da Maia, na consolidação dos acessos, especificamente 
na resolução de pontos problemáticos como acontece na rotunda da EN14 que faz frente para a Fábrica de 
Cima.

Existe também uma aposta na realização de espaços de lazer ao ar livre, nomeadamente na construção de uma 
rede de ciclovias e ecovias que pretendem “fugir” ao caos das rodovias, especialmente na EN14 e nas rodovias 
que servem a Zona Industrial.

4.2. A Fábrica de Cima: o edifício e a evolução no tempo e no espaço

A escolha deste objeto de estudo para análise e consequentemente para a elaboração de uma proposta pro-
jetual prende-se primeiramente pela diferença de escala que esta estrutura representa em relação com a 
envolvente. 

O complexo da Fábrica de Cima é composto por elementos excecionais como acontece com a chaminé indus-
trial, datada de 1944, que, sob a lei vigente, terá que ser preservada, é de realçar a espacialidade cativante 
dos seus interiores, pela materialidade, pela relação interior-exterior e o trabalho de luz, como pela dimensão; 
apresentando uma caraterística importante pela sua capacidade de mutação ao longo do tempo para servir 
novos propósitos, ou, neste caso, diferentes funções fabris.

Associa-se também uma sensação de nostalgia melancólica por parte da comunidade relativamente à Fábrica, 
principalmente por aqueles que a conheceram durante o seu funcionamento ou que tenham percorrido 
e utilizado os seus espaços, que acompanharam as suas várias mutações e que assistem ao processo de 
arruinamento gradual deste edificado. 

Apesar da sua simplicidade formal e técnica que é compreensível dado o local onde a mesma foi construída 
e lhe conferido um caráter quase anónimo ou desconhecido quando comparado a outros casos maiores da 
arquitetura industrial portuguesa, a mesma entrou na memória coletiva daquela população, devido à con-
vivência diária com a mesma que marca profundamente aquele espaço há quase um século. Estas marcas 
ainda são identificáveis através de testemunhos de pessoas que lá trabalharam, ainda antes de algumas das 
suas alterações, demonstrando, através de várias histórias, a sua importância económica, social e espacial.

Além do interesse pessoal pelo caso de estudo, é de salientar que esta data de uma altura anterior à maioria 
da indústria portuguesa (1950-1960), representando uma exceção, inclusivamente no próprio território, não 
sendo a primeira indústria da Maia, mas, pelo menos, uma das primeiras.

Procura-se inserir este caso na categoria de património industrial segundo a definição estabelecida pela Carta 
de Nizhny Tagil sobre o Património Industrial de 2003, anteriormente exposta, especificamente pelo papel 
que estabelece com a memória coletiva da população local, como um ponto de referência no território.

O património industrial reveste um valor social como parte do registo de vida dos homens e mulheres 
comuns e, como tal, confere-lhes um importante sentimento identitário. Na história da indústria, da en-
genharia, da construção, o património industrial apresenta um valor científico e tecnológico, para além de 
poder também apresentar um valor estético, pela qualidade da sua arquitectura, do seu design ou da sua 
concepção. (TICCIH, 2003)

Ainda que não haja registos relativamente à data exata da sua construção, bem como o seu autor, considera-se 
que possa ter sido por volta de 1932 – data da inauguração da estação de comboio do Castêlo da Maia – uma 
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Chaminé da Fábrica de Cima
(fotografia: André Fonseca, 2018)

Chaminé da Fábrica de Cima (pormenor)
(fotografia: André Fonseca, 2018)

a fábrica de cima: caso de estudo, uma apresentação



a fábrica de cima: teorias e projeto de reativação de estruturas pós-industriais, uma proposta

96

vez que em 1935 a fábrica foi representada pela primeira vez (numa carta corográfica de Portugal, à escala 
1/50 000) e mantida como uma exceção na área, potenciando o seu desenvolvimento. 

Da mesma forma que foi criada a Fábrica de Cima, existiu também a Fábrica de Baixo (construída mais a norte 
com frente para a EN14 e entretanto já demolida), da qual o proprietário mais antigo conhecido é a Sociedade 
Industrial do Castêlo Lda. que funcionou como uma fábrica de tecelagem que, principiando do fio até aos 
tecidos em rolo, tratava da criação do fio a partir do algodão, no entanto não se sabe se ambas trabalhariam 
juntas ou se não teriam qualquer afiliação.

Esta data e local para a construção da Fábrica de Cima, à semelhança de outras indústrias, tinha em conta 
a proximidade com potenciais fontes de energia e de aglomerados populacionais constituída pelo corpo 
operário da mesma. Entendendo que as principais fontes de energia na altura eram o carvão (essencialmente 
importado), a água (contudo não exista nenhum curso de água a passar pelo terreno ou nas suas imediações) e 
a lenha, compreende-se que, possivelmente, a construção da estação de comboio do Castêlo da Maia permitira 
um acesso imediato ao mesmo carvão que era utilizado para as locomotivas.

A estrutura inicial era constituída por dois corpos: o principal, onde se encontravam os espaços administrativos, 
os espaços produtivos e o armazém, e um outro corpo de menores dimensões, onde se localizava o refeitório. 
A entrada principal no terreno, voltada para a EN14, encontrava-se guardada por um porteiro (como se 
observa na existência de uma pequena portaria).

O primeiro aumento efetivo da fábrica foi em 1944, com a construção da chaminé industrial que ainda 
persiste – do construtor Manoel J.M Garcia – e das estruturas adjacentes que albergaram a maquinaria rela-
cionada com a chaminé, possivelmente para permitir uma melhor distribuição a aproveitamento energético 
a fim de aumentar-se a produção. Por esta altura, foi construída a torre elétrica que permitiu a eletrificação 
da fábrica, que, comparando com o resto dos casos industriais desta época, serviria para a sua iluminação. 
Também se assiste na mesma altura no prolongamento do volume do refeitório.

O segundo acrescento significativo, foi na década de 1960, que resultou no acrescento do espaço de produção 
para poderem albergar nova maquinaria. Esta alteração coincide com o fenómeno assistido no processo in-
dustrial português que se traduziu num forte investimento na indústria.

Nos finais da década de 60, deu-se inicio à falência da empresa de tecelagem, comprada pela Malhas Paimar 
Lda., que sofreu um processo de acrescentos, somente terminado em 1973.

Este aumento da autoria do Arq. Viritato Bento Mateias Sampaio e do Eng. Alfredo Correia de Morais, previa 
inicialmente a ampliação dos espaços de escritório, a construção de um novo refeitório e de novos balneários 
organizados num volume construído a partir do alçado nascente, com uma área de cerca de 510m2.

Contudo, uma vez que não cumpria as regulamentações impostas pela Câmara, esta proposta foi recusada.

(…) é de parecer que não devem ser permitidas as obras de ampliação e alteração de instalações fabris, a 
que se refere o projeto que acompanhou o ofício acima citado, visto que a implantação prevista das mesmas, 
não respeita na sua totalidade o alinhamento regulamentar (mínimo), de 15,00m, em relação ao limite da 
plataforma da estrada... (CMMaia, 1972: 15) 

Depois desta proposta sofrer várias alterações, por “motivos pessoais”, foi-lhe efetuada uma redução da área 
de intervenção. Resultando na organização dos balneários e do refeitório no volume onde se encontra a 
maquinaria da chaminé, continuando esse volume para norte.

Também terá sido alvo de intervenção a cobertura do espaço de produção, a cargo do Eng. António Augusto 
da Cruz, convertendo uma cobertura tipo shed numa cobertura de duas águas, suportadas por uma estrutura 
de betão reforçado, seguindo-se o adicionamento de um coberto na entrada administrativa e a alteração per-
manente da imagem da Fábrica.
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[s/a], Proposta de ampliação (fachada principal), 1937 [s/a], Proposta de ampliação (corte transversal), 
1937

[s/a], Proposta de ampliação (fachada lateral), 1937

Proposta de intervenção (esquemas)
(fotografia: [s/a], 1971)
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[s/a], Proposta de intervenção (alçado nascente), 1971

[s/a], Proposta de intervenção (planta esquemática), 1971

[s/a], Proposta de intervenção (corte transversal), 1971
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[s/a], Proposta final de intervenção (alçado nascente), 1972

[s/a], Proposta final de intervenção (planta esquemática), 1972

[s/a], Proposta final de intervenção (corte transversal), 1972
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O volume do refeitório conheceu a sua maior alteração com um acrescento que interrompe a espacialidade 
original, tanto em volumetria como em dimensão, e com um outro acrescento que serviu de adega para o 
armazenamento de vinho, visto que albergou um lagar.

Nesta intervenção nota-se não só um grande pragmatismo na organização funcional dos espaços, como nos 
acabamentos e no registo de uma preocupação pelo bem-estar dos trabalhadores e pela sua segurança, com 
atenção às normas contra incêndios, a disposição da maquinaria, da ventilação e da iluminação do espaço.

Em 1981, a estrutura acabou por ser comprada pela empresa de eletrodomésticos SEGROBE, localizada na 
estrada exterior da circunvalação no Porto, que a utilizou como um armazém, abrindo um processo que se 
estendeu até 1991.

Nesta altura, a fábrica conheceu a sua extensão máxima, com o acrescento de um corpo a norte do antigo 
espaço de produção, composto por três naves industriais, e um outro espaço produtivo a norte do volume dos 
balneários, realizado entre 1982 e 1983.

No seu interior não há registos sobre as alterações efetuadas, mas sabe-se que foram acrescentados dois 
fossos, possivelmente relacionados com a alteração da área produtiva dos têxteis para os eletrodomésticos e 
abertas as paredes interiores do espaço produtivo, ampliando-o.

No caso da via Eng. Belmiro Mendes de Azevedo, a mesma é aberta criando uma nova frente para o terreno 
da fábrica e uma entrada secundária.

A abertura desta via fazia parte de uma primeira fase interventiva, terminada em 1983; seguindo-se uma 
segunda fase de loteamento dos terrenos adjacentes ao novo arruamento, com o intuito de construir edifícios 
de habitação coletiva com espaços comerciais no piso térreo, densificando a ocupação daquela área e criando 
uma nova frente para o novo arruamento. Este loteamento implicou a demolição da estrutura secundária a 
sul do edifício principal.

Embora os pedidos deste loteamento terem sido realizados a seguir à conclusão do arruamento, foi apenas em 
1992, um ano após a desativação da estrutura industrial, que tiveram início as obras, sendo apenas concluído 
o loteamento a sul do arruamento. Entretanto foram redesenhados os loteamentos tendo em conta a regula-
mentação, loteando o resto do terreno, incluindo o espaço onde estava a estrutura industrial que implicou a 
sua demolição total para espaços residenciais.

Apesar de não se saber muito sobre a estrutura original, dada a observação em obra, entende-se que esta foi 
construída sobre um “lajeado” de betão, com paredes duplas de alvenaria e elementos de suporte vertical de 
betão armado. A estrutura da cobertura era em madeira com um revestimento exterior em telha de marselha.

A intervenção de 1971 manteve um método construtivo semelhante, mas alterou a estrutura das coberturas 
que passaram a ser em betão reforçado, em alguns casos revestida a telha, como acontece no corpo se-
cundário, ou com placas de fibrocimento, como acontece no espaço de produção principal. Também no corpo 
secundário, no acrescento volumétrico de maior dimensão, optou-se por uma estrutura metálica com um 
revestimento em placas de fibrocimento.

As esquadrias exteriores foram em alumínio anodisado e as interiores de sucupira para verniz.

Em termos de acabamentos, todas as paredes foram rebocadas ou revestidas a azulejo, de acordo com os 
locais de aplicação; os pavimentos do escritório em tacos de eucalipto e os das restantes zonas em mosaico 
hidráulico.

A intervenção de 1982-1983 optou pela utilização de uma estrutura em série de betão armado, emparedada 
por uma fábrica de alvenaria dupla e com uma cobertura também em fibrocimento.
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Fábrica de Cima (vista da EN14)
(fotografia: SEGROBE, 1983)
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[s/a], Proposta para loteamento do terreno da Fábrica de Cima, 1982
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[s/a], Proposta para loteamento do terreno da Fábrica de Cima, 1982
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Já os espaços intervencionados em 1971 e 1982-1983 não foram inteiramente fechados, existindo um inter-
valo entre as paredes exteriores e a cobertura, este vazio permite uma grande circulação de ar que ajudou a 
amenizar o espaço quando este albergava máquinas industriais em funcionamento.

A ornamentação desta estrutura resume-se à métrica oferecida pelos pilares de suporte e por um desenho de 
relevo maior na fachada nascente dos espaços administrativos.

Atualmente, assiste-se a uma constante redução da ocupação espacial da fábrica, tendo sido demolido o 
grande espaço, da última intervenção, na sequência do volume dos balneários, assim como de uma das três 
naves construídas no prolongamento do espaço de produção. Esta demolição deveu-se aquando do redesenho 
urbano daquela área para albergar a nova linha de metro ligeiro, aproveitando a antiga estação do comboio 
do Castêlo da Maia como ponto de paragem.

Observa-se também o desabamento da cobertura de vários espaços interiores, assim como a invasão da es-
trutura por vegetação que acelera o processo de degradação.

A dificuldade na perceção das caixilharias deve-se ao facto de não existirem muitos elementos intactos, encon-
trando-se a maioria dos vãos sem caixilhos.

Apesar do estado de arruinamento, observa-se uma grande quantidade de “graffiti” realizados em vários es-
paços, colorindo e dando uma nova vida a este espaço desativado. Relativamente ao crescente arruinamento 
da estrutura, este não impede novas pessoas – sobretudo jovens – de acederem a estes espaços e de deixarem 
lá a sua marca. Também se observa a utilização desta estrutura por sem-abrigos, uma vez que se encontram 
lá leitos (abandonados) onde estes dormiriam.

[s/a], Proposta para loteamento do terreno da Fábrica de Cima, 1992
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5. A FÁBRICA DE CIMA: REGISTO FOTOGRÁFICO E PROCESSO DE ARRUINAMENTO

O problema do património é o de não se saber o que é, o que lhe fazer, o muito ou o pouco préstimo que 
pode ter. Talvez por ser o futuro tão incerto e ameaçador e o presente uma vertigem, seja cada vez mais 
problemática a construção do passado e das suas infindáveis narrativas identitárias e memórias coletivas 
que desaguam em patrimónios.

Por isso, enquanto as coisas correm turas e inseguras, vai aumentando o amor ao passado, a poética da ruína 
da disfunção, das coisas desamparadas. Quanto mais incerteza, azedume e dificuldades no presente, maior 
a mitificação de um passado feliz, um paraíso perdido, uma idade de ouro e… um impulso incontrolável de 
tudo preservar e resgatar da destruição e do desaparecimento. (Domingues, 2014: 8)

O interesse que tem fundamentado a presente dissertação deve-se em parte pela cativação da estrutura devi-
do à sua condição de abandono e alusão a um passado, temporalmente não muito distante, todavia longínquo 
da situação social, cultural e económica atual. Terá sido em parte esta poética da ruína e da disfuncionalidade 
que levou à necessidade de registar fotograficamente a Fábrica de Cima, para captar a qualidade da sua espa-
cialidade antes que a mesma desapareça por completo, registo este que acompanhou o levantamento métrico 
e que ilustra o seu estado de degradação, assim como a metamorfose que sofre a cada visita.

O levantamento fotográfico que se segue necessitou de várias visitas espaçadas temporalmente que 
demonstram o processo de degradação a que a estrutura está sujeita. Esta quando foi visitada e registada 
pela primeira vez já apresentava sinais de arruinamento e abandono evidentes, já não tendo quase nenhum 
caixilho, com várias coberturas, paredes e pavimentos desabados, profundamente vandalizada e marcada 
graficamente. Os vários levantamentos fotográficos registaram o desabamento de coberturas, paredes e 
pavimentos, e o sinal de deterioração e próximo desabamento de outras estruturas, registou-se a vandalização 
de vários elementos, mais notoriamente mobiliário, em particular às peças cerâmicas ainda existentes ou 
existentes até à altura. Este registo fotográfico sucedeu-se entre 2018 e 2019 e é da autoria de André da 
Fonseca e Gabriela Cardoso.

Apesar do seu estado aparente de abandono e inutilização exterior, esta estrutura industrial demonstra uma 
utilização constante no seu interior, explícita pelo surgimento de novos “graffiti”, latas de tinta, de refriger-
antes e cervejas, o que evidencia a sua utilização enquanto local de criação artística, de convívio e convivên-
cia. Numa das visitas chegou-se inclusivamente a assistir a um encontro de indivíduos que frequentam este 
espaço, comprovando a sua utilização.

A estrutura edificada não foi o único elemento em constante mutação, o mesmo aconteceu com a vegetação 
rasteira ou trepadeiras e invasoras. Estes organismos cresceram de tal forma que podem ter sido agentes 
responsáveis por alguns dos desabamentos. No caso das primeiras visitas, a vegetação estaria tão grande que 
tornava-se obstáculo para aceder a determinados espaços, já numa outra posterior registou-se que a mesma 
havia sido cortada, especialmente a vegetação rasteira, clarificando a visibilidade e de certa forma desam-
parando a estrutura que se abrigava e fundia a estes organismos.

Um dos grandes motivadores para o estudo e conservação desta estrutura passa pela qualidade estética das 
diversas espacialidades que alberga no presente estado de abandono e, possivelmente, por uma visão ro-
mantizada e nostálgica. A maioria dos espaços extremamente articulados entre si refletem uma organização 
funcionalista que esteve na génese da sua construção, refletida nas formas de iluminação natural adotadas. 
Atualmente, estes espaços estão profundamente carregados de graffiti, vegetação invasora e outras marcas 
que refletem o seu processo de abandono e arruinamento. 

Estes “graffitis” – “tags”, “bombings”, “throw-ups”, entre outros – são extremamente diversificados, em 
tamanhos, conceitos, contornos, preenchimentos, cores, temáticas e locais, embora ocupem quase todos os 
espaços da Fábrica de Cima, inclusivamente áreas de difícil acesso. Os maiores e mais detalhados tendem a 
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aparecer em áreas mais escondidas do exterior do lote, mas em pontos de grande visibilidade no seu interior. 
As temáticas destes elementos são várias, podendo ser mais ou menos figurativos, sendo o mais comum a 
escrita caligráfica, no entanto também é possível encontrar alguns casos de “stencil” e textos com visões 
políticas. Pode-se considerar que os feitos de maior “coragem” ou “perícia” por parte dos autores (“writers”) 
são os “graffiti” de grandes tamanhos e mais detalhados em locais de grande visibilidade a partir do exterior 
do lote, em que se colocam em posições vulneráveis. Com várias visitas pôde-se observar que estes elementos 
são apropriados e redesenhados em várias camadas sobrepostas, dinamizando a espacialidade deste tipo de 
estrutura.

Esta dinamização é acompanhada pela vegetação que envolve a Fábrica de Cima e confere-lhe uma espaciali-
dade romantizada da ruína, esta concentra-se sobretudo em áreas protegidas dos elementos como paredes 
voltadas a norte ou áreas interiores, como se pode observar pela existência de uma grande árvore no meio do 
principal eixo de distribuição interior da estrutura.

Dado o seu avançado estado de degradação foi também possível fazer uma pequena recolha de detalhes 
construtivos, desde ao pavimento às coberturas, que permitiram uma melhor compreensão e situação 
temporal das intervenções anteriores, assim como um conhecimento mais aprofundado da própria edificação, 
maioritariamente composta por paredes da alvenaria, coberturas de madeira ou betão.

Com este levantamento consegue-se não só expor a espacialidade atual e a metamorfose vigente, como tam-
bém compreender se a sua distribuição programática no passado e as suas várias expansões. Através dele 
foram registados vários pormenores e perspetivas que permitiram uma melhor compreensão do seu passado 
e estado evolutivo, assim como forneceram algumas “dicas” ou “pistas” para uma posterior intervenção.
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6. A FÁBRICA DE CIMA: METAMORFOSE

6.1. Programa, Usos e Caraterização

O concurso publicado na revista Unidade, que serviu de ponto de partida para a elaboração programática da 
proposta projetual desta dissertação, propunha uma estação de serviço associada a um programa cultural 
enquadrado numa realidade de estrada nacional.

A estação de serviços é o ponto de paragem mais privilegiado entre os “espaços da estrada”. Por causa disso 
que vários serviços têm sido adicionados à loja convencional original (…) Nós acreditamos no potencial da 
informalidade destes espaços urbanos para gerar novos fenómenos culturais. Portanto, o objetivo principal 
para a intervenção está relacionado com a necessidade de aumentar o potencial destes chamados territórios 
“suburbanos”. (Bragança, 2014: 4)

Apesar de se concordar com a temática e realidade de estrada nacional, caraterizada pelo movimento 
constante, considera-se que uma estação de serviço, mesmo que associada a atividades culturais não dá 
a resposta pretendida às necessidades locais. Contudo, concorda-se com o diálogo entre vários tipos de 
programa dentro do mesmo complexo para dinamizar a sua utilização e equilibrarem-se momentos menos 
movimentados que possam ter – como é o caso da utilização inconstante de espaços expositivos ou culturais, 
cuja maior utilização se concentra em eventos ou inaugurações – com áreas comerciais de modo a atraírem 
um público maior, associando-o a atividades quotidianas.

O objetivo deste exercício passa pela proposta de uma solução possível que tenta respeitar e manter a estrutu-
ra industrial presente no lote, pretende-se também evitar alguma intervenção enganosa, optando por uma 
verdade linguística distinta e visível, compreendendo também a necessidade de que a intervenção nova não 
apague as marcas da espacialidade caraterizadora do objeto de estudo: a Fábrica de Cima. Desta forma não só 
se preservará a Fábrica como se servirá a comunidade local. Esta deverá ter uma estrutura interior flexível o 
suficiente que permita a sua adaptação a novas necessidades e a sua evolução no futuro.

No final, grandes estruturas — na maioria das vezes muito degradadas — de pedra e madeira, corrimãos 
trabalhados de ferro forjado, madeiramentos em talha, frescos, gessos e azulejos de época (quando ainda 
não foram vilmente pilhados) — o que pode ser vendido é ainda alienado do lugar de origem —, dão lugar 
ao tão prático, fácil de aplicar e baratinho gesso cartonado, clean e “minimalista”, numa reabilitação “para 
inglês ver”. A cidade “plastifica-se. (Melâneo e Moreira, 2018)  

Considera-se que a intervenção em estruturas existentes, reaproveitando-as para outras funções, traz várias 
vantagens em comparação com a construção nova, encarando o caráter metamórfico subjacente a estas estru-
turas que se alteram para responder melhor às necessidades programáticas momentâneas.

A metamorfose não se limita somente à sua adaptação em relação à circunstância, pois após um breve período 
de estabilidade, inicia-se o processo inverso: o de envelhecimento e desadequação da obra (esta visão permite 
comparar a cidade a um ser vivo, mais propriamente a um ser da flora, que nasce, amadurece, estabiliza, 
murcha e repete o ciclo). Podemos referir-nos, portanto, a dois grandes tipos de transformações biológicas 
ou naturais, aquelas que significam desenvolvimento ou evolução e as degenerativas que formam parte do 
envelhecimento dos objetos (animados ou não). (Leya, 2001: 22) 

Seria a fabulação que permitiria a transformação criativa e positiva face ao inevitável envelhecimento. Algo 
somente possível pela interseção entre construção e envelhecimento que permitem a quebra da linearidade 
do tempo com uma “fábula metamórfica”. Com isto, percebe-se a economia de meios presente em todas as 
metamorfoses, que se pode aproveitar de forma natural, quer a nível formal quer funcional das vestimentas 
anteriores. 

Do ponto de vista da sustentabilidade e ecologia que têm vindo a ganhar algum interesse e preocupação no 
plano da Arquitetura, pensa-se que este tipo de intervenção responderá melhor a estas preocupações, na me-
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dida em que reaproveita material já existente, não sendo necessária a utilização de tanto material novo, ou de 
energia, como numa construção de raiz. Esse aproveitamento é seguido pela vantagem económica, uma vez 
que se torna menos custosa do que uma construção nova, o que vai de encontro com a vontade de estabelecer 
um contexto realista, para que este exercício se torne mais apetecível de ser concretizado, evitando assim 
algumas propostas mais utópicas. 43

Outra vantagem da reutilização passa pela familiarização espacial da estrutura.44 O caso específico da Fábrica 
de Cima, uma vez que já se encontra naquele local desde os anos 1930, marcou não só o território, como a 
perceção local do mesmo. Demoli-la destruiria a sua estrutura e a memória a ela associada. A reativação deste 
espaço sob um programa diferente, permite a sua conservação e, consequentemente, a memória coletiva lo-
cal, ao mesmo tempo que procura servir a população local.

A utilização de edifícios recuperados para finalidade de ordem direta e estritamente cultural é uma tendência 
que se justifica com facilidade: há carência de tais espaços para museus, centros culturais, etc. – e, por outro 
lado, os próprios edifícios, como expressões de significado artístico, a isso impelem muitas vezes.

No entanto, as propostas de reutilização não se podem restringir a funções culturais ou espaços muse-
ológicos; se a pura preservação é, em termos generalizados, economicamente inviável e urbanisticamente 
indesejável, por tender a produzir espaços mortos, as propostas de reutilização têm de abranger um leque 
muito amplo e diversificado de atividade, que permita a sua plena absorção pelo mercado. Esse leque de 
atividades terá, portanto, que satisfazer a procura de espaços na cidade, incluindo funções tão correntes 
como a habitação, o terciário, as diversões, etc. Só assim será possível suster os mecanismos atuais baseados 
na demolição-reconstrução, oferecendo alternativas rentáveis de aproveitamento e recuperação de edifícios 
pré-existentes. É esta a aposta que há a fazer para que a batalha possa ser ganha. (APAI, 1989: 390-391)

Para o caso da Fábrica de Cima, pretende-se criar um epicentro dinamizador que consiga dar resposta às 
necessidades culturais e sociais locais (falta de espaços expositivos e de reunião da comunidade). Este local, 
apesar de não ter o mesmo grau de urbanidade como no Porto ou noutras cidades, encontra-se equipado 
com bastantes serviços essenciais na atualidade, num espaço reduzido, conferindo ao objeto de estudo uma 
potencialidade de consolidação e relação com estas estruturas.

Em termos culturais, procura-se inaugurar um Arquivo Municipal, dada a inexistência deste no Município 
(este encontra-se inserido no Câmara), não existindo um espaço próprio que facilite também a consulta do 
público e retire alguma pressão à Câmara. Esta estrutura não só incitaria ao estudo do Município como 
poderia trabalhar em rede com o Município, o ISMAI (ou outra instituição, facilitando assim o diálogo entre 
Município e Ensino), o Museu de História e Etnologia da Terra da Maia e o agrupamento de escolas do Castêlo 
da Maia.

Havendo também a vontade de responder às necessidades artísticas e expositivas, pretende-se criar um es-
paço expositivo, que fomente a difusão cultural na localidade, através do diálogo com artistas locais (ou não) e 

43 Isto é exatamente onde o pensamento sobre escassez permite-nos reavaliar e refazer os princípios do pensamento da sustentabilidade. Se, 
como discutido acima, escassez nos pedir para fazer as coisas de forma diferente em vez de fazer o mesmo com menos, então o discurso de 
sustentabilidade é mudado de medir e refinar tecnicamente o objeto para entender o objeto dentro de um conjunto de dinâmicas mais amplo e 
mais complexo (…) as condições da escassez exigem novas formas de pensamento, uma expansão do papel do arquiteto e designer de maneira 
a funcionar mais abertamente e imaginativamente como agentes espaciais. Em contraste com os regimes de austeridade, que são muito mais 
redutivos, o território dos processos e redes abertos pela escassez é muito mais propício a uma intervenção criativa. É aqui que a escassez – 
que pode parecer a um primeiro momento uma perspetiva sombria – pode tornar-se na inspiração e contexto para uma ação construtiva e 
transformativa. (Till, 2012)

44 A eliminação da memória coletiva de um povo passa por um complexo processo que engloba diversas componentes de destruição e de-
saparecimento dos bens culturais, em que o vandalismo ocasionado pela ausência da informação atempada, até às obras de engenharia civil, 
contemplando a especulação imobiliária e outras, assentes numa desenfreada ambição de enriquecer, rapidamente, por parte de alguns sem 
respeito pela comunidade e pela identidade cultural do povoa que pertencem, são fatores a considerar, por nocivos, e, indubitavelmente, a banir 
e expurgar. (APAI, 1989: 256) 
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com instituições ou organizações da envolvente, pretendendo dar-lhe uma adaptabilidade e dinamismo maior 
do que no caso de um centro cultural, museu ou galeria.

Compreendendo a eventual utilização relacionada com eventos tais como inaugurações de exposições, seguin-
do-se da falta de utilização destes espaços, procura-se balançar através da inserção na mesma estrutura de 
espaços comerciais e empresariais, cujos utentes dialogarão com diferentes programas, dinamizando toda a 
Fábrica. Estes programas tornam esta proposta num novo polo comercial e de serviços do Castêlo da Maia, 
ideal dada a sua proximidade com várias estruturas e serviços importantes para a comunidade local.

Através da proximidade com o agrupamento de ensino desde o jardim de infância ao ensino secundário, 
procura-se estabelecer uma ligação com grupos de jovens, através do espaço exterior, criando diferentes 
áreas dedicadas a faixas etárias distintas, por exemplo, propõe-se a criação de um parque infantil (crianças 
mais pequenas) em relação direta com as zonas comerciais, permitindo uma proximidade física e visual entre 
os utentes destes espaços (pais ou adultos responsáveis) com os utentes do parque (crianças), propondo até 
uma maior utilização deste espaço, não só por motivos de trabalho ou de necessidades materiais, mas também 
por razões lúdicas, por exemplo, sessões de videojogos.

Será também inserido um parque de “skate”, apelando para uma utilização de jovens, que possam usufruir de 
espaço de convívio e dedicado a este tipo de desportos, com a finalidade de haver um diálogo entre a juven-
tude e as atividades culturais programadas.

Voltado para o metro, propõe-se a criação de um jardim com espaços de hortas comunitárias, sendo este 
espaço exterior direcionado para adultos ou idosos, apelando para a sua utilização não apenas sob a forma 
de passeio, dado o caráter de jardim contemplativo, como de forma interventiva, por exemplo, nas hortas co-
munitárias, por sua vez e influenciado pelos jardins representativos do caso de estudo voltados para a EN14, 
pretende-se criar um espaço público na mesma área, procurando melhorar a qualidade urbana deste acesso 
e oferencendo um novo espaço de reunião exterior para a comunidade.

Dado o trabalho exterior e as preocupações paisagísticas e ambientais procura-se ir de encontro com as preo-
cupações da Câmara e eventualmente inserir esta estrutura numa rede de ciclovias e ecovias, começando a 
integrar pontos de referência e a coser as vias existentes. Desta forma, podem ter ora um caráter lúdico ora 
prático de ligação de várias estruturas importantes do Município.45

No valor artístico relativo estriba-se a possibilidade de que obras de gerações anteriores possam ser aprecia-
das não só como testemunhos da vitória sobre a natureza através da força humana, criadora, como também 
possam ser apreciadas a respeito da conceção, forma e cor que são especificamente as delas. (Riegl, 2016: 
58)

Nesta proposta procura-se respeitar e preservar ao máximo a estrutura existente sendo, contudo, necessárias 
intervenções de reestruturação parcial dos interiores, assim como a inserção de infraestruturas hoje indispen-
sáveis a um uso confortável dos interiores, de maneira a ficarem aptos a servir o novo programa.

Quanto aos interiores, pretende-se manter uma espacialidade familiar à população local, pelo menos familiar 
para os que usufruíram destes espaços, tendo em conta as intervenções acima referidas. Procura-se, como a 
Arq. Inês Moreira afirma relativamente às intervenções que estão a ocorrer no caso do Porto, evitar apagar as 
marcas do tempo destes espaços que o definem e caraterizam em preferência de uma caraterização “clean” e 
minimal. Compreende-se que nem todas as marcas poderão ou deverão ser mantidas, embora a espacialidade 
geral pretenda ser mantida e adaptada ao novo programa.46

45 Trata-se, na realidade, de se encarar a cultura como uma forma de investimento, capaz de promover a preservação patrimonial, e de 
contribuir para o desenvolvimento equilibrado do país, proporcionando oportunidades para a criação de emprego. (Moreira, 2013: 57)

46 Quando se transcende o conceito de restauro porque se submete a um edifício protegido a um uso diferente de aquele para que foi 
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6.2. Proposta Arquitetónica

Propõe-se seguir uma abordagem mais realista preterindo hipóteses utópicas, como forma de fundamentar a 
possibilidade da concretização.

Um dos principais fatores decisivos da estratégia de intervenção passa pela vontade de manter o máximo pos-
sível da volumetria da estrutura existente.47 Estas preocupações formais, aliadas a preocupações que preten-
dem evitar o desperdício material e energético materializam-se numa intervenção mínima.48 Procurando uma 
solução economicamente viável e sustentável tal como se pode observar na proposta do gabinete Garcia & 
Albuquerque de 2016 para o Matadouro do Porto, por contraste com a proposta do arquiteto japonês Kengo 
Kuma em coautoria com o escritório português OODA.

Tenciona-se uma intervenção que encare o caráter metamórfico dos espaços que variam consoante as ne-
cessidades, pelo que se aspira uma capacidade de adaptação evolutiva dos espaços, procurando desenhar os 
espaços de forma a permitirem a expansão da sua área útil ou  divisão da mesma de forma a dar resposta 
às necessidades programáticas que estão em constante mutação sem recorrer a edificação nova, tal como se 
observa no caso da Factory No. 8 dos OK PLAN Architects, fazendo um paralelismo com os últimos pisos desta 
intervenção, cujas plantas apresentam espaços amplos que admitem a sua compartimentação conforme o pro-
grama, destinando estes espaços para escritórios ou pequenos espaços de produção ou até lofts habitacionais.

As caraterísticas espaciais da Fábrica de Cima são fundamentais, incluindo marcas ou cicatrizes que contêm 
a sua história e das suas metamorfoses, desde que estas não comprometam uma utilização confortável e 
higiénica dos espaços. Este raciocínio segue a noção explorada pela Arq. Inês Moreira de uma tendência pre-
sente na reabilitação de edifícios, especialmente em áreas de grande pressão turística onde se observa uma 
disneyficação das suas caraterísticas e uma plastificação dos espaços interiores. Esta ação de preservação das 
marcas do tempo na estrutura está realçada no Goldsmiths – Centre for Contemporary Art, especialmente 
na reconversão de antigas áreas técnicas, ou espaços secundários, em áreas expositivas, tirando partido da 
expressividade e da materialidade distintas e imperfeitas dos espaços, ou então no caso de alguns espaços de 
distribuição onde se encontram expostos alguns elementos infraestruturais antigos, como elementos carateri-
zadores desses espaços e que contrastam com a nova intervenção. 

Os espaços pós-industriais sugerem-nos outras abordagens, estabelecendo um diálogo com esta dualidade 
basilar de conceitos. Geralmente, estes espaços encontram-se num estado usado, escurecidos pelas marcas 
de máquinas, materiais e mãos, exibindo faixas de cores industriais e as proporções não humanas de con-
tentores para máquinas. Quer se encontrem em estado de abandono ou fechados, os espaços pós-industriais 
revelam os seus usos e as suas histórias. Acredito fortemente que estes não devem ser neutralizados. (Morei-
ra, 2013: 32-33)

A Fábrica de Cima será dividida em dois momentos: um primeiro, informal, artístico, comercial, que engloba 
os antigos espaços produtivos e que estaria destinado para as áreas sociais e culturais de utilizações diversas 
e de espaços comerciais; e um segundo, mais institucional, de menor dimensão, que serviria para um equipa-

construído, aparecem problemas de solução muito dificultosa (…) sobretudo os derivados das exigências de conforto climático cada vez maior 
com a intervenção das instalações modernas de calefação e ar condicionado.
(…) As possíveis soluções apontam por meio de uma conciliação entre os valores tradicionais de ventilação, climatização, humidificação e 
desumidificação  (…) com apoios de meios ativos modernos que sejam sustentáveis e com a invenção de novos meios passivos e mistos. Mas 
tudo isto não está isento nem de dificuldades nem de contradições. (Capitel, 2009: 71)

47 Se é certo que a arquitetura se conserva com o uso, e que se não tem nenhum deve dar-lhe um novo, também o é sabido que existem edifícios 
de altíssimo nível que, como os do passado, hão de conservar-se mais além do seu uso e como museus de si mesmo. (Capitel, 2009: 77)

48 Durante os anos de crescimento – tão recentes mas tão distantes – havia uma real correlação entre cultura da plutocracia global e os 
excessos arquitetónicos resultantes, com a produção de design de 1% predicativamente reduzida a outra forma de comodidade (…) Portanto, na 
nova era de austeridade, a arquitetura é encorajada a desassociar-se deste decadência previa: para demonstrar que a propriedade da disciplina, 
discussão crítica, nós precisamos de reafirmar o seu cerne e valores autênticos. (Till, 2018 - tradução livre) 
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axonometria da proposta arquitetónica (vista sudeste)
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mento que o Município da Maia necessita, o Arquivo Municipal (com devidas salas de leitura para utilização 
pública).

Pretende-se que este lote seja extremamente permeável, criando vários percursos de atravessamento que 
também incentivem a visita e usufruto dos seus espaços e equipamentos. Dos atravessamentos, um dos mais 
importantes corresponde a uma passagem que liga a estação do metro à rotunda do Castêlo da Maia, que, 
consequentemente, está em contacto com vários equipamentos importantes como o centro de saúde ou o 
agrupamento de escolas do Castêlo. Este atravessamento considera-se ser importante porque permite um 
atravessamento direto do lote em questão.

Considerando o desenho irregular do lote e a necessidade explícita da Câmara da Maia do redesenho do nó 
viário em relação direta com a Fábrica de Cima – que atualmente constitui um ponto crítico no fluxo de tráfe-
go automóvel, especialmente nas horas de ponta – pretende-se redesenhar o nó viário, alongando-o de forma 
a tornar a sua circulação mais fluida, evitando pontos de coágulo e regularizando os limites do lote através 
de um redesenho do espaço público, especialmente na caraterização da área adjacente à N14 que servirá de 
filtro dada a grande movimentação que este eixo tem.

Uma vez que esta estrutura pós-industrial se encontra num ponto de rótula e possui um grande potencial de 
ligação de vários pontos da envolvente, pretende-se retirar partido destes percursos ao pô-los em contacto 
direto com áreas comerciais, especialmente com as ligações mais importantes, e com as entradas dos espaços 
de caráter quer social quer cultural.

Os espaços multiusos, localizados nos antigos espaços produtivos, estão pensados para que sejam extre-
mamente permeáveis, abertos e suficientemente adaptáveis, mesmo que usados em simultâneo. Procura-se 
estabelecer um paralelismo com a grande área de estar do SESC Pompeia da autoria de Lina Bo Bardi, onde 
este grande espaço consegue albergar as mais variadas atividades, demonstrando ser um espaço para a comu-
nidade usufruir. No caso da Fábrica de Cima, estes espaços são suficientemente adaptáveis, de forma a poder 
ser facilmente divididos ou não, consoante a necessidade, assim como procuram ter uma forte relação com os 
espaços exteriores e contacto entre interior e exterior.

Dada a vontade desta estrutura, por um lado, conseguir atrair uma maior produção e exposição cultural e 
artística no Castêlo da Maia, por outro, vem a de se relacionar estas atividades com a comunidade local, espe-
cialmente mais jovem, ao criar vários níveis de permeabilidade destas áreas, podendo umas ser mais fechadas 
– reservadas a eventos mais formais, tais como exposições artísticas, conferências, performances – e outras 
mais abertas – especialmente à comunidade jovem que poderiam ter contacto com métodos e tecnologia 
relacionada com a criação artística e cultural, onde podem ser feitas exposições relacionadas com o agrupa-
mento de escolas do Castêlo da Maia e que se pretende serem abertas à comunidade. Por sua vez procura-se 
também o estímulo físico e social, para além do intelectual nas camadas mais jovens, como se pode observar 
no diálogo direto entre esta área cultural e um parque de “skate” coberto. Este estímulo tanto físico como 
artístico pode também ser observados na maior parte dos casos de estudo selecionados, principalmente no 
SESC Pompeia de Lina Bo Bardi e no Asphalt Green de Ely Jacques Kahn e Robert Allan Jacobs.

Mesmo que alguns espaços multiusos possam ser mais restritos que outros, pretende-se que os mesmos man-
tenham o seu caráter pós-industrial e ligeiramente desgastado. Esta aceitação do estado atual destes espaços 
não só respeita a memória coletiva e algum valor patrimonial que decorra do mesmo, como também descarta 
um tratamento construtivo que se aproxima de um caso estritamente institucional.

Deste modo, a figuração conceptual proposta - Brown Rooms/ Grey Halls - enuncia espaços imperfeitos e 
incompletos que ecoam com ausências e presenças, i.e., espaços que estão presentes fisicamente, com uma 
materialidade intensa que se manifesta nas camadas acumuladas, na passagem do tempo e nas histórias 
reais e imaginárias que incorporaram.
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Exibir Brown Rooms/ Grey Halls é referirmo-nos simultaneamente aos efeitos da história e do passado no 
espaço e a uma estratégia de leitura/ escrita que se destina a incluir os visitantes: as peças, os projetos, os 
espaços, as visitas, as performances e os atores são todos eventos paralelos que ecoam entre si. (Moreira, 
2013: 34)

A grande adaptabilidade espacial permite multifunções do espaço e transparece para os outros espaços do 
complexo, nomeadamente as áreas comerciais, sendo estes pensados como espaços amplos e de pé-direito 
muito alto, que permite a criação de “mezannine” ou outros pisos caso haja a necessidade de expansão da área 
comercial, sem recorrer a uma nova edificação, o mesmo se aplica aos espaços técnicos de apoio, seguindo o 
exemplo da Factory No.8 dos OK PLAN Architects nos últimos pisos.

Por outro lado do percurso da entrada, separado fisicamente do resto do complexo, situar-se-á o Arquivo Mu-
nicipal, que responde à necessidade de um espaço para consulta e pesquisa deste tipo de documentos e que 
ao mesmo tempo libertasse a Câmara Municipal dessa função, uma vez que lá não existem espaços específicos 
para essa função.

Recorreu-se ao projeto da Casa da Arquitectura, da autoria do Arq. Guilherme Vaz, para se perceber a organi-
zação técnica, circuitos e espaços necessários para o bom funcionamento de uma estrutura deste tipo que vão 
influenciar a organização técnica no Arquivo da Fábrica de Cima. O depósito e a sala de leitura, no seguimento 
de uma intervenção aberta a adaptações e mutações futuras, será desenhado de forma a acompanhar uma 
eventual expansão do arquivo, caso haja necessidade para tal, sem recorrer a uma nova edificação, espaço 
esse que concentra o destaque desta estrutura e funciona como elemento de articulação com outras áreas.

Também associadas ao volume do arquivo, mas em relação direta com o eixo da entrada, encontra outro 
conjunto de áreas comerciais que seguem os mesmos pressupostos já referidos para este tipo de espaços, 
conferindo uma maior diversidade programática.

Como forma de aceitar a condição metamórfica da estrutura pós-industrial do Castêlo da Maia, e tendo em 
conta a análise já feita, pretende-se manter as marcas e cicatrizes, nomeadamente os “graffiti”, algumas 
falhas de revestimento parietal, ou então aceitar a queda de algumas coberturas e não voltar a reconstruí-las, 
convertendo-as em pátios, desde que nenhuma destas marcas comprometa a utilização confortável e útil dos 
espaços. 49 

Para que tal seja possível será necessário testar os sistemas estruturais da Fábrica de Cima sem as comprometer, 
para perceber se ainda podem ser utilizadas ou se terão de ser substituídas.

Quando as cicatrizes destes espaços não permitirem a sua correta utilização ou então quando as novas 
necessidades programáticas o exigirem será necessário recorrer a nova construção, aceitando o caráter 
metamórfico e evolutivo desta estrutura. Esta pretende-se que tenha o mínimo impacto na pré-existência, 
que resulte no mínimo desperdício material e energético e que permita uma construção rápida, eficaz e 
económica. Para tal optou-se por uma intervenção segundo uma construção seca e pré-fabricada (sempre 
que possível) que apenas necessite de uma montagem no local, optando por uma materialidade de aço 
corten no exterior cujo caráter enferrujado dialogaria bem com a condição arruinada da pré-existência e uma 
materialidade de gesso cartonado no interior dos espaços novos, procurando uma espacialidade neutra e 
limpa que proporcione uma utilização agradável e produtiva.

Dada a grande diversidade espacial pretende-se criar uma noção de conjunto através da utilização uniforme 
de alguns elementos, como é o caso do pavimento ou das caixilharias e que confira uma noção de unidade.

49 (…) a consideração pelo valor do bem-estar físico suplanta, sem dúvida, qualquer consideração possível pela necessidade ideal do valor de 
antiguidade. (Riegl, 2016: 45)
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Sala Multiusos - Pátio de entrada

Fábrica de Cima - Entrada principal
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Área recreativa - Parque de skate
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Arquivo - Entrada

Arquivo - Área de articulação
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Arquivo - Armazenamento arquivístico

Fábrica de Cima - Espaço exterior
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O território sobrecarregado como está de numerosas pegadas e leituras passadas, parece-se mais com um 
palimpsesto. Para colocar novos equipamentos, para explorar certas terras de forma mais racional, muitas 
vezes torna-se indispensável modificar a sua substância de maneira irreversível. Mas o território não é uma 
embalagem perdida nem um produto de consumo que se pode substituir. Cada território é único, daí haver 
a necessidade de “reciclar”, de raspar uma vez mais (mas com o maior cuidado possível) o velho texto que 
os homens escreveram sobre o insubstituível material do solo, a fim de depositar um novo que responda às 
necessidades de hoje, antes de voltar a ser revogado. (Corboz, 2001: 34 - tradução livre)

A paisagem intensamente pontuada de estruturas industriais em processo de arruinamento, numa escala con-
trastante com a área envolvente com quem se torna difícil de estabelecer um diálogo, começa a fazer parte do 
imaginário territorial português. Esta nostalgia relativa a estruturas que até recentemente tinham um papel 
vital na economia do país motiva a sua preservação ou a reativação como potencial dinamizador urbano ou 
ajuda a sua demolição quando esta nostalgia se torna demasiado dolorosa de manter.

Dado um interesse reacendido relativo aos valores patrimoniais e identitários da cultura portuguesa, em parte 
devido à explosão da turistificação do território e da comercialização do “Authentic Portuguese” ou do “tradi-
cional”, verifica-se uma crescente vontade de conservação deste tipo de estruturas pós-industriais, que muitas 
vezes são reativadas segundo um programa desta área ou seguindo uma via museológica de autopreservação 
à custa da sua potencialidade dinamizadora urbana. Esta realidade aproveita-se da gentrificação da “cidade 
histórica”, ou da falta dela, para poder intervir em áreas pouco exploradas.50

É também na distância a estes centros históricos que permite uma ação menos voltada para a turistificação 
ou musealização do espaço, que vai a resposta a carências programáticas da área envolvente, estabelecendo 
uma rede de instituições e organizações com que possa dialogar de maneira a poder preservar a edificação 
e a memória coletiva do espaço, de forma economicamente viável e sem depender unicamente de fundos 
governamentais enquanto ao mesmo tempo serve a comunidade circunscrita.

Considera-se que esta opção de intervenção em estruturas de valor patrimonial permite a preservação das 
suas caraterísticas identitárias e relevantes que lhe conferem o seu estatuto de relevância histórica, social e 
cultural, e que permita a sua metamorfose programática a fim de servir as necessidades contemporâneas, 
atribuindo-lhe uma nova vida útil. Esta preservação procura “fugir” da mera manutenção ruskiana e tenta 
vislumbrar estas edificações com um olhar mais progressista e menos melancólico e nostálgico, mas também 
não pretender seguir a via da reconstrução ideal de Viollet-le-Duc, pois pretende-se manter o máximo de 
realismo estrutural e evidenciar que a intervenção é posterior à construção destas estruturas pós-industriais, 
evitando uma corrente de “disneyficação” que atualmente aflige os centros históricos portugueses de maior 
relevância.51

Entende-se agora que este desejo de preservação pode ser alvo de grande subjetividade. Quer seja por mo-
tivos afetivos, quer por valor arquitetónico ou histórico (entre muitas outras razões), a valoração patrimonial 
nem sempre é tão clara quanto se desejaria, sendo a Fábrica de Cima, um perfeito exemplo disso, pois, apesar 
de não ser uma excecionalidade arquitetónica ou possuir uma importância histórica basilar quando com-
parada com outras estruturas contemporâneas, não deixa de ser um marco importante na localidade em que 

50 A estrada-rua é o elemento mais banal das formas e processos de urbanização em Portugal, nos antípodas de qualquer ideal-tipo do que seja 
a boa e genuína cidade. Não vale a pena apostar tudo na idolatria da cidade histórica, no trauma de se ter perdido isto e aquilo e, desse trauma 
que ficou no rol das perdas, já não se ter discernimento sequer para avaliar se aquilo ainda é uma cidade ou se é um simulacro cénico limpinho 
e abrilhantado para mais um parque temático com programação contínua para o negócio turístico. (Domingues, 2009: 13)

51 Não deve conceder-se, no entanto, demasiada importância às mudanças na disposição dos locais, nem a dos materiais, nem sequer as que 
afetam o aspeto das coisas. Quiçá se possa alcançar a sorte de fazer uma obra subtil, sem grandes mudanças, e acabá-la de modo que pareça, 
quase, que não houve intervenção, mas nem sempre é possível, nem sequer conveniente, que seja assim. As mudanças de materiais e aparência 
significam a possibilidade de uma leitura histórica autêntica do edifício e da sua vida ao longo do tempo, e este podem e devem acrescentar 
novos valores arquitetónicos e figurativos. (Capitel, 2009: 84 - tradução livre) 
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se insere e para as pessoas que a habitaram, ou que a viram metamorfosear-se ao longo do tempo, e provando, 
através desta dissertação, ser merecedor de uma reativação digna. São estes casos cuja preservação pode não 
ser aparente que a presente dissertação pretende explorar, mais propriamente um método de compreensão 
das mesmas, da sua pertinência e de como se relacionam com a envolvente.

Associada à preocupação da reativação deste tipo de elementos arquitetónicos preservando os seus valores 
históricos, surge a preocupação de uma intervenção de baixo-custo e baixo impacto ambiental devido à cres-
cente discussão e preocupação relativa à pegada humana, aos custos energéticos e de materiais, juntamente 
com uma preocupação portuguesa de redução de custos numa realidade saída de uma crise económica. Estas 
preocupações permitem uma intervenção mais realista e viável que potencialmente permitiria a execução da 
proposta projetual.

O exercício projetual para a Fábrica de Cima procura refletir estas questões e preocupações, propondo um 
arquivo e epicentro onde se pretende estimular o convívio social e o interesse cultural, especialmente aos 
grupos mais jovens, em articulação com um conjunto de áreas comerciais que procuram balançar a utilização 
contínua e de diferentes públicos alvos do complexo. Esta estaria em articulação com várias instituições cul-
turais e empresariais que permitissem a dinamização da sua utilização.

Procurou-se manter a maior parte dos espaços e as suas caraterísticas espaciais (desde que não pusessem 
em risco a sua utilização confortável), para preservar a memória coletiva da estrutura e evitar o desperdício 
material, como também articular-se a estrutura da Fábrica de Cima com o novo programa e a nova interven-
ção evitando a utilização da mesma como uma “pele” que protege a nova intervenção. Procura-se uma grande 
flexibilidade e adaptabilidade espacial que aceite o estado de constante metamorfose em que se encontra este 
caso e que permita a sua alteração a fim de responder a problemas e necessidades programáticas no futuro.

O desenvolvimento da presente dissertação revelou possuir alguns obstáculos para a conclusão da mesma, 
nomeadamente na dificuldade para a organização da informação relativa à Fábrica de Cima, à sua evolução 
ao longo do tempo, à procura de cartografia e informação gráfica da envolvente que permitiria uma maior 
compreensão e contextualização do caso de estudo. Estas dificuldades de acesso a este tipo de informação 
seria muito facilmente resolvida através de uma disposição pública da mesma (como acontece em Espanha) 
ou através de um diálogo maior entre as instituições universitárias e as fontes de informação, independente-
mente da sua origem. A estas dificuldades associa-se a dimensão do caso de estudo e a profusão de infor-
mação, a reflexão relativa a esta temática e a diversidade de questões a tratar que terão levado à realização 
de uma escrita palimpséstica que reflete o caráter das estruturas e das questões sobre as quais pretendeu-se 
aqui refletir. E se o primeiro foi resolvido com um estudo faseado e com ajuda de várias pessoas no levanta-
mento métrico e fotográfico efetuado, o segundo permite indicar possibilidades de continuação da presente 
dissertação, quer seja através de um aprofundamento dos métodos construtivos económicos e sustentáveis 
na preservação de estruturas de valor patrimonial, quer seja através de estudo de outros casos em situações 
distintas, que seja até na contestação do que foi exposto até agora, as hipóteses de continuação são imensas 
e estão a par da praticabilidade e pragmatismo que carateriza a presente dissertação, para que possa ajudar 
na discussão, sobre a preservação (ou não) do património industrial português.

Desejando que a “espera” pela reindustrialização, pela regeneração urbana e económica, ou pela reconstrução 
arquitetónica dos espaços industriais venha a ser produtiva (...) há muito a fazer e experimentar durante este 
processo de ruína e abandono. O pós-industrial convida a agir, durante, e para além, da “espera” pois nestes 
períodos em que lentamente a oxidação podem-se também reinventar novas possibilidades. E enquanto 
esse futuro não chega, podemos redefinir expectativas e descobrir outras abordagens, pois, seguramente, o 
futuro chegará diferente daquilo que imagináramos. (Inês Moreira in Baptista, 2014: 212)

considerações finais
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Estudo de chão elevatório e transparência da atual área multiusos



187

anexos

Estudos das áreas exteriores



a fábrica de cima: teorias e projeto de reativação de estruturas pós-industriais, uma proposta

188

Vista geral e estudo para nova passagem do lado da estação de metro do Castêlo da Maia



189

anexos

Vista geral e estudo para estacionamento voltado para a N14 (atual praça)



a fábrica de cima: teorias e projeto de reativação de estruturas pós-industriais, uma proposta

190

Estudos para rampa na área recreativa, revestimentos e alçados 



191

anexos

Vista geral e estudo de constituição de paredes e revestimentos



a fábrica de cima: teorias e projeto de reativação de estruturas pós-industriais, uma proposta

192

Análise programática da Fábrica de Cima em 1960



193

anexos

Estudo dos espaços de distribuição e dos espaços públicos



a fábrica de cima: teorias e projeto de reativação de estruturas pós-industriais, uma proposta

194

Estudos do pátio de entrada para área multiusos e alçados e parque de estacionamento do arquivo



Estrutura urbana do Castêlo da Maia

 EVOLUÇÃO URBANA - Planta 1915 (interpretação) ESCALA - 1/ 5000

 ORIENTANDO:
 Hugo Henrique Cardoso Veiga

 ORIENTADOR:
 Inês Moreira FAUP 2018/2019

E 01
N

 "A FÁBRICA DE CIMA"
 Teorias e projeto de reativação de estruturas pós-industriais, uma proposta



 EVOLUÇÃO URBANA - Planta 1935 ESCALA - 1/ 5000

 ORIENTANDO:
 Hugo Henrique Cardoso Veiga

 ORIENTADOR:
 Inês Moreira FAUP 2018/2019

E 02
N

 "A FÁBRICA DE CIMA"
 Teorias e projeto de reativação de estruturas pós-industriais, uma proposta Estrutura urbana do Castêlo da Maia



 EVOLUÇÃO URBANA - Planta 1945 ESCALA - 1/ 5000

 ORIENTANDO:
 Hugo Henrique Cardoso Veiga

 ORIENTADOR:
 Inês Moreira FAUP 2018/2019

E 03
N

 "A FÁBRICA DE CIMA"
 Teorias e projeto de reativação de estruturas pós-industriais, uma proposta Estrutura urbana do Castêlo da Maia



 EVOLUÇÃO URBANA - Planta 1977 ESCALA - 1/ 5000

 ORIENTANDO:
 Hugo Henrique Cardoso Veiga

 ORIENTADOR:
 Inês Moreira FAUP 2018/2019

E 04
N

 "A FÁBRICA DE CIMA"
 Teorias e projeto de reativação de estruturas pós-industriais, uma proposta Estrutura urbana do Castêlo da Maia



 EVOLUÇÃO URBANA - Planta 1991 ESCALA - 1/ 5000

 ORIENTANDO:
 Hugo Henrique Cardoso Veiga

 ORIENTADOR:
 Inês Moreira FAUP 2018/2019

E 05
N

 "A FÁBRICA DE CIMA"
 Teorias e projeto de reativação de estruturas pós-industriais, uma proposta Estrutura urbana do Castêlo da Maia



 EVOLUÇÃO URBANA - Planta 2018 ESCALA - 1/ 5000

 ORIENTANDO:
 Hugo Henrique Cardoso Veiga

 ORIENTADOR:
 Inês Moreira FAUP 2018/2019

E 06
N

 "A FÁBRICA DE CIMA"
 Teorias e projeto de reativação de estruturas pós-industriais, uma proposta Estrutura urbana do Castêlo da Maia



ANÁLISE PROGRAMÁTICA - Planta dos espaços de produção e da rede elétrica  ESCALA - 1/ 7500

 ORIENTANDO:
 Hugo Henrique Cardoso Veiga

 ORIENTADOR:
 Inês Moreira FAUP 2018/2019

AP 01N

 LEGENDA

Indústria/ Espaços de produção Alta tensão (60kV) Média tensão (10-30kV) Baixa tensão (230-400V)

5'

10'

 "A FÁBRICA DE CIMA"
 Teorias e projeto de reativação de estruturas pós-industriais, uma proposta Análise programática do Castêlo da Maia



 "A FÁBRICA DE CIMA"
 Processo de projeto de (re)ativação de estruturas pós-industriais

ANÁLISE PROGRAMÁTICA - Planta das novas ciclovias e "ecocaminho" ESCALA - 1/ 7500

 ORIENTANDO:
 Hugo Henrique Cardoso Veiga

 ORIENTADOR:
 Inês Moreira FAUP 2018/2019

AP 02N

 LEGENDA

Ciclovias propostas "Ecocaminhos" propostos

Análise programática do Castêlo da Maia



13  Complexo da Quinta da Gruta
14  Escola de Educação Ambiental
15  Piscinas e Campo de Ténis da Quinta da Gruta
16  Minipreço
17  Mercado do Castêlo da Maia
18  Cemitério do Castêlo da Maia
19  Instituto de Ensino Superior da Maia (ISMAI)
20  Tintas Titan Portugal
21  Maxmat
22  Decatlon
23  Academia da Bola

Análise programática do Castêlo da Maia

 ANÁLISE PROGRAMÁTICA - Planta ESCALA - 1/ 5000

 ORIENTANDO:
 Hugo Henrique Cardoso Veiga

 ORIENTADOR:
 Inês Moreira FAUP 2018/2019

AP 03
N

 LEGENDA

Habitação unifamiliar Equipamentos/ Espaços de consumo Espaços abandonados

Habitação plurifamiliar Indústria/ Espaços de produção Espaços de utilização intensiva

5'

10'

 "A FÁBRICA DE CIMA"
 Teorias e projeto de reativação de estruturas pós-industriais, uma proposta

0 50 150m
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I

II

III

IV

23

LEGENDA

01  A Fábrica de Cima
02  Centro de Saúde do Castêlo da Maia
03  Escola EB1/ JI do Castêlo da Maia
04  Escola EB 2º ciclo do Castêlo da Maia
05  Pavilhão Desportivo das Escolas do Castêlo da Maia         
06  Escola EB 3º ciclo e Secundária do Castêlo da Maia
07  Estádio Sport Club Castêlo da Maia
08  Estação de Metro do Castêlo da Maia
09  Pingo Doce
10  Museu de História e Etnologia da Terra da Maia
11  Capela do Monte de Santo Ovídio
12  Conservatória de Música da Maia

02

11

I Rotunda das Escolas
     Comércio
     Pão Quente
     Clínica de Saúde
     Centro de Estudos
     Bancos
     Serviços (advocacia, arquitectura...)

II Monte de Santo Ovídio
     Bares
     Cafés
     Restaurantes
     Comércio
     Serviços (lavandaria)

          

III Mercado do Castêlo
     Escolas de Condução
     Correios
     Papelaria
     Pão Quente
     Comércio
     Bancos
     Serviços (advocacia, contabilidade...)

IV ISMAI
     Ginásio
     Cafés
     Papelarias
     Comércio

          



Levantamento métrico da estrutura industrial do Castêlo da Maia

LEVANTAMENTO MÉTRICO - Planta do complexo 2018 ESCALA - 1/ 500

 ORIENTANDO:
 Hugo Henrique Cardoso Veiga

 ORIENTADOR:
 Pedro Bragança

 COORIENTADOR:
 Inês Moreira FAUP 2018/2019

L 01
N

 "A FÁBRICA DE CIMA"
 Teorias e projeto de reativação de estruturas pós-industriais, uma proposta

0 5 15m



Levantamento métrico da estrutura industrial do Castêlo da Maia

LEVANTAMENTO MÉTRICO - Planta 2018 ESCALA - 1/ 200

 ORIENTANDO:
 Hugo Henrique Cardoso Veiga

 ORIENTADOR:
 Inês Moreira FAUP 2018/2019

L 02

0 2 6m
 "A FÁBRICA DE CIMA"
 Teorias e projeto de reativação de estruturas pós-industriais, uma proposta

111.19

N

111.43112.82

110.97

110.77



Levantamento métrico da estrutura industrial do Castêlo da Maia

LEVANTAMENTO MÉTRICO - Planta 2018 e cortes do bloco do guarda ESCALA - 1/100 e 1/ 200

 ORIENTANDO:
 Hugo Henrique Cardoso Veiga

 ORIENTADOR:
 Inês Moreira FAUP 2018/2019

L 03
 "A FÁBRICA DE CIMA"
 Teorias e projeto de reativação de estruturas pós-industriais, uma proposta

0 2 6m110.70

110.70

110.93

110.05
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110.99

110.55
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0 1 3m



Levantamento métrico da estrutura industrial do Castêlo da Maia

LEVANTAMENTO MÉTRICO - Corte A e B ESCALA - 1/ 200

 ORIENTANDO:
 Hugo Henrique Cardoso Veiga

 ORIENTADOR:
 Inês Moreira FAUP 2018/2019

L 04
 "A FÁBRICA DE CIMA"
 Teorias e projeto de reativação de estruturas pós-industriais, uma proposta

0 2 6m

B

A B'

A'



Levantamento métrico da estrutura industrial do Castêlo da Maia

LEVANTAMENTO MÉTRICO - Corte C e D ESCALA - 1/ 200

 ORIENTANDO:
 Hugo Henrique Cardoso Veiga

 ORIENTADOR:
 Inês Moreira FAUP 2018/2019

L 05
 "A FÁBRICA DE CIMA"
 Teorias e projeto de reativação de estruturas pós-industriais, uma proposta

0 2 6m

D

C D'

C'



Levantamento métrico da estrutura industrial do Castêlo da Maia

LEVANTAMENTO MÉTRICO - Corte E e F ESCALA - 1/ 200

 ORIENTANDO:
 Hugo Henrique Cardoso Veiga

 ORIENTADOR:
 Inês Moreira FAUP 2018/2019

L 06
 "A FÁBRICA DE CIMA"
 Teorias e projeto de reativação de estruturas pós-industriais, uma proposta

0 2 6m

F

EF'

E'



Levantamento métrico da estrutura industrial do Castêlo da Maia

LEVANTAMENTO MÉTRICO - Corte G, H e K ESCALA - 1/ 200

 ORIENTANDO:
 Hugo Henrique Cardoso Veiga

 ORIENTADOR:
 Inês Moreira FAUP 2018/2019

L 07
 "A FÁBRICA DE CIMA"
 Teorias e projeto de reativação de estruturas pós-industriais, uma proposta

0 2 6m

G
G'

H
H'

K
K'



Levantamento métrico da estrutura industrial do Castêlo da Maia

LEVANTAMENTO MÉTRICO - Corte I ESCALA - 1/ 200

 ORIENTANDO:
 Hugo Henrique Cardoso Veiga

 ORIENTADOR:
 Inês Moreira FAUP 2018/2019

L 08
 "A FÁBRICA DE CIMA"
 Teorias e projeto de reativação de estruturas pós-industriais, uma proposta

0 2 6m

I
I'



Levantamento métrico da estrutura industrial do Castêlo da Maia

LEVANTAMENTO MÉTRICO - Corte J ESCALA - 1/ 200

 ORIENTANDO:
 Hugo Henrique Cardoso Veiga

 ORIENTADOR:
 Inês Moreira FAUP 2018/2019

L 09
 "A FÁBRICA DE CIMA"
 Teorias e projeto de reativação de estruturas pós-industriais, uma proposta

0 2 6m

J
J'



Levantamento métrico da estrutura industrial do Castêlo da Maia

LEVANTAMENTO MÉTRICO - Corte K ESCALA - 1/ 200

 ORIENTANDO:
 Hugo Henrique Cardoso Veiga

 ORIENTADOR:
 Inês Moreira FAUP 2018/2019

L 10
 "A FÁBRICA DE CIMA"
 Teorias e projeto de reativação de estruturas pós-industriais, uma proposta

0 2 6m

KK'



Levantamento métrico da estrutura industrial do Castêlo da Maia

LEVANTAMENTO MÉTRICO - Corte M e N ESCALA - 1/ 200

 ORIENTANDO:
 Hugo Henrique Cardoso Veiga

 ORIENTADOR:
 Inês Moreira FAUP 2018/2019

L 11
 "A FÁBRICA DE CIMA"
 Teorias e projeto de reativação de estruturas pós-industriais, uma proposta

0 2 6m

MM'

N
N'



Levantamento métrico da estrutura industrial do Castêlo da Maia

LEVANTAMENTO MÉTRICO - Corte O e P ESCALA - 1/ 200

 ORIENTANDO:
 Hugo Henrique Cardoso Veiga

 ORIENTADOR:
 Inês Moreira FAUP 2018/2019

L12
 "A FÁBRICA DE CIMA"
 Teorias e projeto de reativação de estruturas pós-industriais, uma proposta

0 2 6m

PP'

O

O'



Levantamento métrico da estrutura industrial do Castêlo da Maia

LEVANTAMENTO MÉTRICO - Corte Q ESCALA - 1/ 200

 ORIENTANDO:
 Hugo Henrique Cardoso Veiga

 ORIENTADOR:
 Inês Moreira FAUP 2018/2019

L 13

0 2 6m

Q Q'

 "A FÁBRICA DE CIMA"
 Teorias e projeto de reativação de estruturas pós-industriais, uma proposta



Levantamento métrico da estrutura industrial do Castêlo da Maia

 LEVANTAMENTO MÉTRICO - Corte R ESCALA - 1/ 50

 ORIENTANDO:
 Hugo Henrique Cardoso Veiga

 ORIENTADOR:
 Inês Moreira FAUP 2018/2019

L14
 "A FÁBRICA DE CIMA"
 Teorias e projeto de reativação de estruturas pós-industriais, uma proposta

0 50 150m

R
R'



Levantamento métrico da estrutura industrial do Castêlo da Maia

 LEVANTAMENTO MÉTRICO - Corte S ESCALA - 1/ 50

 ORIENTANDO:
 Hugo Henrique Cardoso Veiga

 ORIENTADOR:
 Inês Moreira FAUP 2018/2019

L 15
 "A FÁBRICA DE CIMA"
 Teorias e projeto de reativação de estruturas pós-industriais, uma proposta

0 50 150cm



Proposta Projetual para a "Fábrica de Cima"

ALTERAÇÕES - Planta de cobertura ESCALA - 1/ 1000

 ORIENTANDO:
 Hugo Henrique Cardoso Veiga

 ORIENTADOR:
 Inês Moreira FAUP 2018/2019

P 01
N

 "A FÁBRICA DE CIMA"
 Teorias e projeto de reativação de estruturas pós-industriais, uma proposta

0 10 30m
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PROPOSTA PROJETUAL - Planta de cobertura ESCALA - 1/ 1000

 ORIENTANDO:
 Hugo Henrique Cardoso Veiga

 ORIENTADOR:
 Inês Moreira FAUP 2018/2019

P 02
N

 "A FÁBRICA DE CIMA"
 Teorias e projeto de reativação de estruturas pós-industriais, uma proposta

0 10 30m

110.50

110.30

114.50114.50

109.70

114.50 110.45

110.70

111.20

111.19

111.60

111.40

107.50

110.10
110.70

108.40

110.05

111.19

111.19

110.40

110.70

107.50

Proposta Projetual para a "Fábrica de Cima"



ALTERAÇÕES - Planta do piso térreo ESCALA - 1/ 500

 ORIENTANDO:
 Hugo Henrique Cardoso Veiga

 ORIENTADOR:
 Inês Moreira FAUP 2018/2019

P 03
N

 "A FÁBRICA DE CIMA"
 Teorias e projeto de reativação de estruturas pós-industriais, uma proposta

0 5 15m

110.45

110.70
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111.60

111.40

110.70

108.40

110.10

107.50

107.50

110.70

110.05

110.05

Proposta Projetual para a "Fábrica de Cima"



PROPOSTA PROJETUAL - Planta do piso térreo ESCALA - 1/ 500

 ORIENTANDO:
 Hugo Henrique Cardoso Veiga

 ORIENTADOR:
 Inês Moreira FAUP 2018/2019

P 04
N

 "A FÁBRICA DE CIMA"
 Teorias e projeto de reativação de estruturas pós-industriais, uma proposta

0 5 15m

110.45

110.70
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110.10
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110.70

110.05

110.05

Proposta Projetual para a "Fábrica de Cima"



PROPOSTA PROJETUAL - Planta do piso térreo (parcial) ESCALA - 1/ 200

 ORIENTANDO:
 Hugo Henrique Cardoso Veiga

 ORIENTADOR:
 Inês Moreira FAUP 2018/2019

P 05
N

 "A FÁBRICA DE CIMA"
 Teorias e projeto de reativação de estruturas pós-industriais, uma proposta

0 2 6m
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Proposta Projetual para a "Fábrica de Cima"



Proposta Projetual para a "Fábrica de Cima"

PROPOSTA PROJETUAL - Planta do piso térreo (parcial) ESCALA - 1/ 200

 ORIENTANDO:
 Hugo Henrique Cardoso Veiga

 ORIENTADOR:
 Inês Moreira FAUP 2018/2019

P 06
 "A FÁBRICA DE CIMA"
 Teorias e projeto de reativação de estruturas pós-industriais, uma proposta

N
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ESCALA - 1/ 200

 ORIENTANDO:
 Hugo Henrique Cardoso Veiga

 ORIENTADOR:
 Inês Moreira FAUP 2018/2019

P 07
 "A FÁBRICA DE CIMA"
 Teorias e projeto de reativação de estruturas pós-industriais, uma proposta

0 2 6m

A

A'

Proposta Projetual para a "Fábrica de Cima"

PROPOSTA PROJETUAL - Corte AA'



ESCALA - 1/ 200

 ORIENTANDO:
 Hugo Henrique Cardoso Veiga

 ORIENTADOR:
 Inês Moreira FAUP 2018/2019

P 08
 "A FÁBRICA DE CIMA"
 Teorias e projeto de reativação de estruturas pós-industriais, uma proposta

0 2 6m

B B' Proposta Projetual para a "Fábrica de Cima"

PROPOSTA PROJETUAL - Corte BB'



ESCALA - 1/ 200

 ORIENTANDO:
 Hugo Henrique Cardoso Veiga

 ORIENTADOR:
 Inês Moreira FAUP 2018/2019

P 09
 "A FÁBRICA DE CIMA"
 Teorias e projeto de reativação de estruturas pós-industriais, uma proposta

0 2 6m

Proposta Projetual para a "Fábrica de Cima"

PROPOSTA PROJETUAL - Corte CC'

C
C'



ESCALA - 1/ 200

 ORIENTANDO:
 Hugo Henrique Cardoso Veiga

 ORIENTADOR:
 Inês Moreira FAUP 2018/2019

P 10
 "A FÁBRICA DE CIMA"
 Teorias e projeto de reativação de estruturas pós-industriais, uma proposta

0 2 6m

D
D'

Proposta Projetual para a "Fábrica de Cima"

PROPOSTA PROJETUAL - Corte DD'



ESCALA - 1/ 200

 ORIENTANDO:
 Hugo Henrique Cardoso Veiga

 ORIENTADOR:
 Inês Moreira FAUP 2018/2019

P 11
 "A FÁBRICA DE CIMA"
 Teorias e projeto de reativação de estruturas pós-industriais, uma proposta

0 2 6m

Proposta Projetual para a "Fábrica de Cima"

PROPOSTA PROJETUAL - Corte EE'

E
E'



ESCALA - 1/ 200

 ORIENTANDO:
 Hugo Henrique Cardoso Veiga

 ORIENTADOR:
 Inês Moreira FAUP 2018/2019

P 12
 "A FÁBRICA DE CIMA"
 Teorias e projeto de reativação de estruturas pós-industriais, uma proposta

0 2 6m

F
F'

Proposta Projetual para a "Fábrica de Cima"

PROPOSTA PROJETUAL - Corte FF'



ESCALA - 1/ 50

 ORIENTANDO:
 Hugo Henrique Cardoso Veiga

 ORIENTADOR:
 Inês Moreira FAUP 2018/2019

P 13
 "A FÁBRICA DE CIMA"
 Teorias e projeto de reativação de estruturas pós-industriais, uma proposta

0 50 150cm

Proposta Projetual para a "Fábrica de Cima"

PROPOSTA PROJETUAL - Corte GG'

G
G'



ESCALA - 1/ 50

 ORIENTANDO:
 Hugo Henrique Cardoso Veiga

 ORIENTADOR:
 Inês Moreira FAUP 2018/2019

P 14
 "A FÁBRICA DE CIMA"
 Teorias e projeto de reativação de estruturas pós-industriais, uma proposta

0 50 150cm

Proposta Projetual para a "Fábrica de Cima"

PROPOSTA PROJETUAL - Corte HH'

H
H'



ESCALA - 1/ 50

 ORIENTANDO:
 Hugo Henrique Cardoso Veiga

 ORIENTADOR:
 Inês Moreira FAUP 2018/2019

P 15
 "A FÁBRICA DE CIMA"
 Teorias e projeto de reativação de estruturas pós-industriais, uma proposta

0 50 150cm

Proposta Projetual para a "Fábrica de Cima"

PROPOSTA PROJETUAL - Corte II'

I I'



ESCALA - 1/ 50

 ORIENTANDO:
 Hugo Henrique Cardoso Veiga

 ORIENTADOR:
 Inês Moreira FAUP 2018/2019

P 16
 "A FÁBRICA DE CIMA"
 Teorias e projeto de reativação de estruturas pós-industriais, uma proposta

0 50 150cm

Proposta Projetual para a "Fábrica de Cima"

PROPOSTA PROJETUAL - Corte JJ'

J J'



Hugo Veiga

FAUP 2019


