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Nota prévia.
A presente dissertação não segue o novo Acordo Ortográfico, por decisão da autora.
Algumas das imagens apresentados foram redimensionados, cortados e/ou editados pela autora e têm a respetiva 
referência no índice iconográfico.
As citações transcritas em português referentes a edições de língua não portuguesa foram traduzidas livremente 
pela autora de maneira a permitir uma leitura fluída e uniforme.



agradecimentos

Ao arquitecto João Pedro Serôdio, pelo apoio, sentido prático e críticas construtivas.
À Rita Fava pela disponibilidade e acompanhamento indispensável. Aos amigos, que 
fizeram do Porto casa. Ao Kilian, pela inesgotável dedicação e companheirismo. 

Por último, à minha família e aos meus pais, ao Miguel e ao Jorge, pelo apoio 
incondicional, pela paciência e, acima de tudo, por acreditarem sempre em mim.

Obrigada.



resumo

Esta dissertação, como complemento ao percurso académico, tem como objectivo 
desenvolver e consolidar conhecimentos que permitam um olhar mais consciente e 
informado sobre a intervenção em complexos pré-existentes, culminando no exercício 
prático de um projecto de intervenção.

Debruça-se sobre a fábrica A Tabaqueira, espaço representativo da era industrial e 
que integra a memória colectiva dos habitantes de Marvila, actualmente entregue ao 
abandono e esquecimento. A partir desta complexidade surgiram as questões abor-
dadas ao longo de todo o processo e as consequentes premissas que, por sua vez, 
definem as intervenções no lugar.

Entre o passado, o presente e o futuro, numa cidade em transformação, propõe-se 
um exercício que tem em vista a sustentabilidade e continuidade da cidade onde se 
desenha e, igualmente, a salvaguarda e valorização do complexo da fábrica e das 
identidades e memórias associadas.

Pretendeu-se criar uma narrativa que espelhasse o processo projectual, desde a escol-
ha do edifício e do programa e as noções que sustentam as opções de projecto, até 
à concepção de espaços. É a partir das circunstâncias, passando pelas reflexões e 
terminando na intervenção que se desenrola esta dissertação.



abstract

This dissertation, as a complement to the academic path, aims to make sense of how 
to intervene in pre-existing buildings. 
In this way, trying to acquire and consolidate knowledge that makes a more conscious 
and informed look to the act of designing with the pre-existing, culminating in the prac-
tical exercise of an intervention project.

It addresses the factory A Tabaqueira, a building complex which integrates Marvila’s 
people collective memory, represents the industrial age and is, nowadays, abandon 
and forgotten. It is from its inherent complexity, that all the issues addressed arise 
throughout the process, as well as the resulting premises, which define the intervention.

Between the past, the present and the future, in a city in transformation, an exercise is 
proposed that aims the city’s sustainability and continuity, as well as the safeguarding 
and enhancement of the factory complex and associated identities and memories.

It was intended to establish a narrative that mirrored the design process, from the choice 
of the building and the program, and the notions that support the project options, to 
the conception of spaces. It is from the circumstances, through the reflections and 
finishing in the intervention that this dissertation unfolds.
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0. nota introdutória

A presente dissertação serve como instrumento de estudo e contacto com a prática 
de projecto em contexto de intervenção no existente e tem como objectivo final a 
realização de um projecto de reabilitação da antiga fábrica de tabaco do Poço do 
Bispo, Freguesia de Marvila, na zona oriental de Lisboa.
O desenvolvimento deste trabalho é justificado pela actualidade e pertinência do 
tema, que levanta questões a nível urbano, arquitectónico e social – pela degradação 
dos edifícios e das zonas onde se inserem e pela consequente perda de identidade e 
memória.
Perante uma construção existente que já não serve o seu uso original, mas que possui 
valor histórico e patrimonial, como podemos nós, arquitectos, intervir; criar um novo 
espaço, com novos usos, que relacione as necessidades contemporâneas com o 
significado histórico que constrói identidade(s) e é transmitido pela memória.

A escolha do tema partiu, inicialmente, da curiosidade e interesse pela “Lisboa pós-in-
dustrial”, parte integrante da história e identidade da cidade, em especial da zona 
Oriental.
Como exposto por Deolinda Folgado e Jorge Custódio, Portugal foi considera-
do, segundo critérios europeus, o país onde existem menos medidas cautelares de 
protecção para os imóveis industriais.1 
Esta postura perante a herança industrial – acompanhada pela desvalorização e 
negação das realidades fabris, industriais e técnicas por razões económicas, soci-
ais ou ambientais2 - não estimula a experiência do espaço e tempo vivido e conse-
quente reconstrução/transmissão da identidade cultural numa sociedade em processo 
de reconfiguração territorial. Pelo contrário, desconsidera a existência de um espaço 
relacional de memória individual e social, separando um passado, anterior à indus-
trialização oitocentista, com valor patrimonial e cultural e um presente, posterior à 
desindustrialização, sem património de valor.

O fenómeno da desindustrialização surgiu como resultado de uma reconfiguração 
económica e da adopção de novos modelos produtivos. As cidades pós-industriais 
(ou desindustrializadas) foram assim confrontadas com o abandono e o desuso de 
grandes estruturas que, face à sua privilegiada localização e relação com a paisagem 
urbana, foram/são muitas vezes alvo de especulação imobiliária, resultando 
frequentemente, quer na ocupação das mesmas por complexos habitacionais apenas 
acessíveis a classes mais altas3, quer na consequente perda de importantes exemplares 
da arquitectura industrial.

A industrialização em Portugal, apesar do seu carácter lento, surgiu na segunda meta-
de do século XIX e conheceu ainda alguma consolidação ao longo do século XX. 
Na primeira metade deste século construíram-se na zona oriental de Lisboa4 novas 
unidades fabris, com características ainda próximas da indústria oitocentista, como 
a Fábrica de Material de Guerra do Braço de Prata (1909), o “parque industrial” da 
Sociedade Nacional de Sabões (1919) ou a Fábrica Tabaqueira do Poço do Bispo 
(1927). 

A partir da década de 80 assistiu-se ao fim da era industrial que transformou toda 
aquela área. Lisboa Oriental viu desaparecer as razões do seu desenvolvimento nos 
últimos dois séculos.

1 Deolinda Folgado, Jorge 
Custódio, Caminho do Oriente: 
Guia do Património Industrial, 
Livros Horizonte,  Lisboa, 1999. 
p.11

2 Idem, ibidem

3 cf. Processo de gentrificação 
Fenómeno de transformação 
das cidades que, a reboque 
da reabilitação urbana e 
consequente especulação 
imobiliária, afecta 
principalmente os grupos 
sociais de menores recursos, 
obrigando os habitantes a 
abandonar as suas casas, 
atirando-os para a periferia. 

4 Zona compreendida entre 
Xabregas, Grilo, Beato e 
Marvila, com especial enfase 
nas últimas duas.
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O processo de desindustrialização desta zona não integrou medidas de salvaguarda 
e conservação dos edifícios ou espólios, nem da sua recuperação ou reconversão, 
que poderiam ter evitado o desaparecimento da imagem industrial da cidade, tão 
importante numa concepção cultural como os palácios, quintas, igrejas ou conventos.

A zona oriental - a dada altura o “principal centro industrial de Lisboa”5 - ficou esque-
cida durante vários anos e o seu património industrial em ruína, espaços votados ao 
abandono, esvaziados na expectativa de receberem novos ocupantes e novas apro-
priações. 
A EXPO ’98 deu início a um processo de transformação da zona oriental, despertando 
o interesse por esta área, na experiência de transformação territorial e na revitalização 
urbana desenvolvida. Mais tarde, este processo foi interrompido pela crise económica 
de 2008, deixando zonas como o Beato e Marvila numa fase indefinida.
Ambas, confrontam-se agora, numa fase pós EXPO’98 e pós crise, com um novo 
processo de transformação. Processo esse que pode vir a confirmar o recorrente 
fenómeno de gentrificação, a destruição do património e a contínua negligência 
perante o contexto social existente ou, pelo contrário, pode ser vir a ser um motor 
para revitalizar o território e repensar as intervenções. Assim, através da reflexão e 
proposta de intervenção na antiga fábrica de tabaco, existe a oportunidade de pensar 
(e implementar) uma estratégia diferente de revitalização e requalificação.

O estado actual de degradação de grande parte deste património e a vontade de nele 
intervir constituíram os focos motivacionais deste trabalho - como uma oportunidade 
para pensar a articulação dos múltiplos domínios que marcam um território sujeito a 
intervenções de requalificação e as consequências para o património industrial, de 
forma a alertar para o eminente desaparecimento do mesmo.
Surgiu também o interesse no acto de projectar a partir de e com estruturas preexis-
tentes, reforçando a opção de reabilitar e projectar num contexto de reconstrução, 
em articulação com pensar novos usos, mantendo viva a atmosfera e a memória do 
passado.

A fábrica devoluta oferece a oportunidade de investigar o território, a forma como as 
alterações e sobreposições moldaram a cidade ao longo do tempo através dos seus 
diversos usos, práticas e formas, abrindo espaço à recuperação da memória do lugar.

O edifício d’A Tabaqueira encontra-se na freguesia de Marvila e trata-se de um exem-
plar da arquitectura industrial portuguesa em ferro, com planta centralizada e um 
pátio interior. A fachada que se volta para a rua Tabaqueira integra um painel de 
chapa e ferro fundido classificado como património cultural.
A escolha do edifício é justificada pelo respectivo interesse arquitectónico e estéti-
co, mas também pelo papel fundamental que este teve na construção desta área 
industrial, pelas diferentes funções que desempenhou, que mostram a versatilidade 
do espaço, e pela sua localização estratégica, entre novos complexos habitacionais6, 
antigos bairros operários e o novo parque ribeirinho, marcada pelas novas dinâmicas 
sociais e urbanas.

A cidade é um organismo em constante evolução e transformação, que se deve 
adaptar às necessidades de quem a habita.7  

5 Idem, ibidem. 

6 Jardins do Braço de Prata 
(projecto de Renzo Piano, 1998) 
e o Plano de Pormenor da 
Matinha (2010).

7 O território deve ser “usado 
com processos de continuidade 
e não de rotura”. Walter Rossa, 
Fomos condenados à cidade: 
uma década de estudos 
sobre património urbanístico, 
Imprensa da Universidade de 
Coimbra, Coimbra, 2015. 
p.117
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A reutilização das antigas estruturas industriais, abandonadas e devolutas, ganha 
sentido quando integrada nas estratégias de desenvolvimento da cidade, e reconhe-
cendo o seu valor como património, de forma a salvaguardar e potenciar a sua 
divulgação, representativa da identidade e cultura da cidade e de quem a habita.
Deste modo, o passado torna-se ativo, parte do presente e é fundamental para a 
construção do futuro.8 

A resposta arquitectónica, como objectivo final, deve consolidar todo o território, a 
nível arquitectónico, ambiental, económico e social. Através do projecto de reabili-
tação da fábrica, pretende-se criar um espaço novo e um novo programa, atribuin-
do-lhe usos que atendam ao contexto sensível em que se insere o edifício; dinamizan-
do a sua dimensão pública e colectiva de forma a criar vivências fundamentais para o 
equilíbrio do espaço a habitar, um lugar confortável e aberto a todos – respondendo 
às dinâmicas sociais, entre classes e faixas etárias.
Procura-se estudar o passado e entender o contexto actual, para propor uma solução 
através de projecto, de forma a acompanhar o desenvolvimento e transformações da 
cidade, dando uma oportunidade e uma nova vida ao edifício A Tabaqueira.

A investigação divide-se em três partes. A primeira trata as circunstâncias com que nos 
deparámos ao iniciar o processo de projecto, o existente: o Lugar e o Edifício. A análise 
do contexto histórico-geográfico do lugar parte do geral para o particular – entre 
Lisboa e Marvila – abordando as diferentes transformações que foram acontecendo 
e terminando com a reflexão sobre as actuais (e possíveis futuras) transformações 
da zona da cidade onde o edifício se insere. A aproximação ao objecto, o edifício 
existente, aborda o contexto histórico, cultural e social do edifício, começando pela 
sua história - da construção ao abandono -, seguindo com os projectos propostos (não 
realizados) para o edifício e terminando com o levantamento do seu estado actual.

A segunda parte - reflexões – aborda temas teóricos e análises de casos de estudo 
que influenciaram a abordagem e decisões de projecto. Tratando uma intervenção 
numa estrutura existente – património industrial -, e procurando uma relação harmo-
niosa e coerente entre passado/presente, antigo/novo, tornou-se pertinente o estudo 
e compreensão de três conceitos, considerados essenciais: Património, Identidade e 
Memória. É feita uma análise a cada conceito, nos seus enunciados teóricos e filosó-
ficos: no caso do património cruzam-se as personalidades e os princípios que mais 
contribuíram no pensamento sobre o tema do restauro e procura-se definir o que se 
entende por património industrial; a identidade e a memória organizam-se de forma 
semelhante - por constituirem dois conceitos amplos e de difícil definição, procura-se 
criar uma relação entre estes conceitos e arquitectura, em especial ao tema da inter-
venção no existente. Essa aproximação termina recorrendo ao caso de estudo onde 
se pretende analisar como são utilizados esses conceitos em diferentes projectos de 
reabilitação.

A terceira e última parte trata a intervenção. Entre o estudo e aprendizagem do 
existente - do seu contexto histórico, arquitectónico, territorial e social - e a vontade  
de intervir, nasceu a situação do Projecto: um processo desenvolvido paralelamente à 
investigação e análise que o informam e contaminam. Engloba a procura e escolha do 
programa, a estratégia de intervenção e a apresentação da proposta final. 
Esta parte é também uma síntese do que se estudou, analisou e “aprendeu” ao longo 
de todo o trabalho. Procura explicar como se chegou a cada decisão de projecto e 
de que forma cada um dos temas tratados anteriormente influenciaram e, essencial-
mente, definiram o projecto final.

8 Ibidem. p.106
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circunstâncias

Após a escolha do tema – Intervenção em estruturas industriais – foi necessário definir 
o edifício ou complexo a intervir. Esta selecção partiu do especial interesse pela zona 
de Lisboa Oriental, pós-industrial. 
Após a análise e visita à zona Oriental, a escolha final do edifício - A Tabaqueira - 
arrecadou a escolha do sítio específico de intervenção - Marvila.

A temática do Lugar, com o propósito de compreender o enquadramento histórico, 
social e urbano em que a intervenção se irá inserir e contaminar o processo de projec-
to, é assim a primeira a ser analisada neste trabalho.
Olhamos para o “Lugar”, entre Lisboa e Marvila, passado e presente, referindo a 
importância da relação da cidade com o Rio, do impacto da industrialização e desin-
dustrialização e, por fim, sobre as transformações actuais da cidade. 

1. o lugar

[1] Lisboa Oriental - imagem 
satélite
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circunstâncias

A cidade de Lisboa nasceu junto ao Rio Tejo, com uma topografia muito diferente da 
actual, orientada a Sul e naturalmente defendida pelas suas sete colinas - São Vicente, 
Santo André, Santana, São Roque, Chagas, Santa Catarina e Castelo -, formadas 
pelas linhas de água e afluentes do Rio.
Fundada inicialmente a norte do actual castelo de S. Jorge, a cidade cresceu progres-
sivamente para Sul, ocupando os vales férteis até chegar à margem ribeirinha, 
mantendo uma íntima relação com o Tejo.

A importância da cidade esteve sempre ligada à sua posição geográfica estratégica 
e à relação com o porto natural. O Rio Tejo, navegável durante séculos quase até à 
fronteira espanhola, assegurava o controlo de um vasto território, como um bom porto 
de estuário, amplo e abrigado. 

Desde os primórdios da Urbe, com a colónia comercial conhecida como Alis Ubbo, 
passando pelas várias culturas que dominaram a cidade, nomeadamente muçulma-
nas e romanas, que a importância da relação da cidade com o Rio se manteve como 
uma constante. 

“A identidade urbana de Lisboa está muito relacionada com a frente ribeirinha 
e com o rio porque nasceu e cresceu com ele”1

O Tejo consistia num essencial recurso em termos piscatórios, conserveiros e comer-
ciais, sendo também uma via de tráfego a curta, média e longa distância: desde a 
mútua dependência entre as duas margens do Rio; a comunicação e transporte a nível 
nacional; até como porto comercial do mediterrâneo e do norte europeu e, mais tarde 
(especialmente no séc. XV), mundial, por via da expansão ultramarina e colonial.

Foi assim, o eixo definidor de toda a cidade, desde a complexa via primitiva até à 
actual Av. Infante D.Henrique. 
O crescimento populacional, a importância das actividades económicas e da vida de 
relação com o porto, favoreceram a expansão em direcção ao Tejo, pela encosta Sul, 
assistindo-se ao avanço constante da cidade sobre o Rio quer por evolução natural, 
quer pela acção humana.

Lisboa cresceu para poente, junto ao rio, chegando a Belém, num processo marcado 
por diversas intervenções arquitetónicas durante o século XVI. Já com edifícios repre-
sentativos daquela que era a “vocação” essencial da frente ribeirinha - de carácter 
proto-industrial -, com terecenas, arsenais e serviços de alfândega, partindo da valên-
cia central situada no então Terreiro do Paço e estendendo-se até Alcântara – a prim-
itiva zona oriental da cidade.

Os reinados de D. Manuel e de D. João III assistiram, inclusivamente, à consolidação 
desta frente-ribeirinha, agora também para nascente, chegando a Xabregas.

No decurso do período de reconstrução, devido ao terramoto de 1755, aproveitou-se 
para modernizar o porto: construiu-se o edifício da Alfândega, junto ao jardim do 
Tabaco e a Doca de Paço de Arcos.2   

o lugar

1.1. lisboa - relação cidade-rio

1 Vitor C. M. Durão, ”Análise 
Urbana de Territórios Construí-
dos: Os Aterros na Baixa e na 
Frente Ribeirinha de Lisboa, 
Portugal”, in Revista da Gestão 
Costeira Integrada, No 12, 
2012, p.28

2 Relação Porto/Cidade Lisboa 
– Evolução Histórica, Câmara 
Municipal de Lisboa – Direcção 
Municipal de Planeamento 
Urbano, Departamento de 
Planeamento Urbano, Lisboa, 
2008, p.12-17

[2] Perspectiva da cidade de 
Lisboa no séc. XVI, relação com 
o porto (Praça do Comércio);
“Olissippo quae nunc Lisboa, 
ciuitas amplissima Lisitaniae”
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circunstâncias

Durante o século XIX, perante a então necessidade de resposta ao desenvolvimento, a 
frente ribeirinha sofreu também grandes alterações com os aterros junto ao rio; mais 
tarde, com a industrialização que resultou na instalação de fábricas em Alcântara, 
Beato e Marvila; com o caminho-de-ferro de Santa Apolónia e Alcântara; e, por últi-
mo, com a construção de novos cais, diques e equipamentos.3 

Desta forma, com os desenvolvimentos na frente ribeirinha e com o processo de indus-
trialização que levou à expansão para norte, a relação da cidade com o Tejo foi-se 
alterando e enfraquecendo.
Como Vitor Durão aponta, os aterros criados para servir a principal actividade 
económica da cidade “geraram espaços de características diferentes dos anteriores, 
porque são espaços exteriores à própria cidade, que não são desenvolvidos, mas 
estabelecem a relação cidade/rio (…)”4 , sendo que estes espaços provocam, eles pró -
prios, uma obstrução à relação cidade-rio na medida em que o afastamento causado 
por diversos tipos de barreiras, como aterros, vias férreas e instalações portuárias, 
provocam restrições de acesso direto ao plano de água e separam fisicamente – na 
gestão do espaço urbano – os lisboetas do seu rio.5 

“(…) a relação com o rio é visual, é económica, é simbólica, mas também é 
sofrida por não ser natural”6 

É importante notar que a relação da cidade com o rio foi sempre uma relação pura-
mente pragmática/utilitária. O rio era entendido como um meio, uma fonte alimentar 
e económica, sem grande atratividade para além da sua utilidade. 
Até ao final do século XVIII a faixa ribeirinha era extensamente ocupada por armazéns 
e fábricas. Até o Terreiro do Paço, antes da reforma pós-terramoto, era uma praça-
praia ocupada por edifícios utilitários (Alfândega, Terreiro do Trigo, Ribeira das Naus 
poente e nascente, estaleiros vários). 
O Iluminismo pombalino e a Praça do Comércio iniciaram uma revolução no relaciona-
mento com o rio, no entanto, ainda longe de o “entregar” aos lisboetas.

O segundo período de industrialização e desenvolvimento do porto, na primeira 
metade do século XX, levou à ocupação da frente de água na zona ocidental, entre 
Santa Apolónia e Belém, começando a apresentar a imagem que hoje conhecemos. 
Realizaram-se as primeiras obras de requalificação da frente ribeirinha e, em 1940, 
toda a zona de Belém foi requalificada com objectivo de realizar a Exposição do 
Mundo Português.
Com a escolha da zona de Belém para a Exposição, a indústria na zona oriental 
intensificou-se.

Em 1975, dois terços da frente ribeirinha tinham efectiva actividade portuária, mas 
com o corte abrupto das relações comerciais com as ex-colónias e as transformações 
tecnológicas no transporte marítimo, grande parte do Porto de Lisboa tornou-se obso-
leto, obrigando a uma reflexão estratégica que resultou em pontuais intervenções, 
com o objectivo de devolver a frente ribeirinha aos habitantes.7  

3 Idem, ibidem

4 Idem, ibidem

5 Maria da Graça Saraiva, Ci-
dades e Rios, Perspectivas para 
uma relação sustentável, Lisboa: 
Ed. Parque Expo’ 98 SA, 2010

6 Vitor C. M. Durão, Op. cit.  
p.28

7 Relação Porto/Cidade Lisboa 
– Evolução Histórica, Op. cit. 
p.12-17

[3] Planta do Rio Tejo e suas 
margens na parte compreen-
dida entre o Beato e a Ribeira 
de Algés (1883)

[4] Margem do Porto de Lisboa 
segundo o Plano de Melhora-
mentos de 1946
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Lisboa Oriental, entendemos como a zona que compreende as freguesias de Beato 
e Marvila (cf. figura 5), a área mais popular da cidade onde, no século XVIII, as 
indústrias e o operariado encontraram casa.
Esta zona foi sendo sempre negligenciada, desde a sua origem com a Mouraria extra-
muros em relação à muralha Fernandina, bem como com a expansão da cidade 
constante para Ocidente e para Norte.8

Não integrando a cidade, esta área foi inicialmente ocupada por conventos e palácios 
de nobres, pois era apelativa pelo seu carácter rural, espaços amplos desocupados 
entre vales e colinas, pela proximidade ao centro de Lisboa e pela relação com o Rio 
– que na cidade se perdia.   

No entanto, em certa medida, a frente Ribeirinha, como centro de desenvolvimento da 
cidade, foi sofrendo alterações de forma a atender às necessidades que foram surgin-
do, não excluindo a zona Ribeirinha de Lisboa Oriental. 
A industrialização tardia trouxe novos materiais que vieram introduzir novas formas 
estruturais de construção; a era da máquina trouxe também a necessidade de novas 
infraestruturas e novas formas de habitar a cidade. Com a construção dos caminhos -
-de-ferro (1856), a estrada de circunvalação e o grande porto (inaugurado em 1887) 
estabeleceram-se os meios necessários para a instalação da atividade industrial na 
zona Oriente da cidade.

Os antigos palácios e conventos deram lugar a fábricas e novas infraestruturas.
Até ao final do século XIX, a Industrialização gerou novas centralidades urbano-indus-
triais de Pedrouços a Cabo Ruivo, sendo as principais Alcântara, Xabregas e Poço do 
Bispo (cf. figura 6).

“A área oriental da cidade experimentou uma vocação industrial, cujas 
marcas ficaram traçadas na paisagem, desde a época da expansão. Oficinas, 
manufatu ras, fábricas, chaminés, fornos, grandes conjuntos industriais, bairros 
operários, trabalho, greves. “9  

As marcas destas actividades ficaram gravadas na paisagem e na estrutura social da 
zona oriental. A partir da década de setenta do século XX muitas destas indústrias 
davam mostras de envelhecimento e desuso, iniciando-se assim o processo de desin-
dustrialização da Zona Oriental da cidade.10 
Ainda hoje se podem observar as reminiscências destas estruturas, sendo de desta-
car, para o presente trabalho, a área da frente ribeirinha de Marvila - Poço do Bispo 
e Braço de Prata –, onde edifícios como a Tabaqueira, a Sociedade Comercial Abel 
Pereira da Fonseca, a José Domingos Barreiro e a Companhia e silos da Petroquími-
ca/ Gás da Matinha, ainda se encontram erguidos, estando contudo, na sua maioria, 
devolutos.

1.2. lisboa oriental - lisboa industrial

8 Luís Santiago Baptista, Paula 
Melâneo, “Lisboa Oriental”, in 
Jornal Arquitectos, Lisboa: Or-
dem dos Arquitectos, Setembro 
2018.

9 Deolinda Folgado, Jorge 
Custódio, Caminhos do oriente: 
guia do património industrial, 
Lisboa: Livros Horizonte, 1999, 
p.9

10 idem

[5] Lisboa oriental - limites das 
freguesias do Beato e Marvila, 
onde se insere também Xabre-
gas e Grilo

[6] As principais centralidades 
urbano-industriais

Beato

Marvila

Alcântara

Xabregas

Poço do Bispo

Cabo Ruivo

Doca de Pedrouços

o lugar
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A paisagem industrial de Lisboa Oriental é então caracterizada por um processo 
de desenvolvimento que conjuga passados e presentes através da sobreposição de 
malhas, como um palimpsesto11. A ocupação progressiva das fábricas e consequente 
transformação dos usos das quintas e conventos, obrigaram a um desenvolvimento 
territorial que se apresenta sob a forma de núcleos industriais. Criaram-se diversos 
pontos de actividade fabril, separados segundo a indústria praticada e pelos complexos 
a ela associados. Estes núcleos expandiram-se em raio, sendo suportados pelos bairros 
operários nas suas periferias.
O percurso marginal pela zona oriental é caracterizado, então, por quatro núcleos 
industriais: o núcleo industrial de Xabregas; o da Manutenção militar; o do Poço do 
Bispo; e o de Braço de Prata e Gás da Matinha (cf. figura 7).

Núcleo industrial de 
Xabregas

Fábricas activas

Núcleo industrial da 
Manutenção Militar

Núcleo industrial de 
Braço Prata e Gás 
da Matinha

Pa
rq

ue
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as
 N

aç
õe

s

Te
rre

iro
 d

o 
Pa

ço

Núcleo industrial do 
Poço do Bispo

Fábricas em conventosFábricas inactivas Bairos e Vilas operáriosPalácios e Conventos
[7] Planta de identificação dos 
núcleos Industriaisv

11 O palimpsesto urbano é 
uma expressão usada como 
metáfora para o estudo da 
cidade através do cruzamento 
entre a história e a memória 
na tentativa de resgatar a 
essência de um lugar, através 
da sobreposição de inúmeras 
camadas no espaço físico e no 
tempo. André Corboz (2001) Le 
territoire comme palimpseste
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O Núcleo industrial de Xabregas era composto, principalmente, pela produção de 
Tabaco e de Tecidos sobre o encargo das antigas fábricas: Fábrica de Malhas de 
Inácio de Magalhães Bastos & C. (1893); Fábrica de fiação e tecidos de Xabregas, 
vulgo Fábrica da Samaritana (1854); Fábrica da Companhia de Fiação Tecidos Lisbon-
ense (1838); Fábrica de Tabacos de Xabregas (1844); e a Fábrica de Fiação e Tecidos 
Oriental, vulgo Fábrica das Varandas (1890). O núcleo englobava também as vilas 
operárias: Vila Dias (1888) e Vila Flamiano (1888).12

O Núcleo da Manutenção Militar era composto, como o nome indica, pelo complexo 
industrial da Manutenção Militar (1897) destinado à produção e fornecimento de 
mantimentos ao exército. Até 1907 a MM era composta por: uma fábrica de moagem 
de cereais; uma padaria; uma oficina para o fabrico de massas alimentares; uma 
oficina para bolachas e produtos similares; um depósito de material de padarias de 
campanha; armazéns para trigos, farinhas, massas e outros produtos alimentares; 
oficinas de reparação de material; um labratorio químico e tecnológico para estudos 
de cereais, farinhas, fermentos, pão e outros produtos; secretarias e suas depend-
ências; alojamentos de pessoal; enfermaria; cocheiras; e cavalarias. Mais tarde o 
complexo continuou a crescer, aumentando as áreas e tipos de produção. Desta-
cam-se neste núcleo também edifícios de valor patrimonial como o Convento e Igreja 
do Grilo (séc. XVII) e o Convento do Beato – onde se instalou a fábrica de Malte.13

12 Deolinda Folgado, Jorge 
Custódio, op. cit.

[8] Fábrica de Malhas de Inácio 
de Magalhães Bastos & C. - pá-
tio interior

[9] Fábrica da Samaritana (ca. 
2000)

[10] Fábrica de Fiação de Teci-
dos  Oriental (1898)

[11] Vila Dias (191-)

[12] Vila Flamiano

[13] Manutenção Militar - vista 
aérea (1932)

[14] Manutenção Militar - rua 
interior

[15] Convento do Beato

[16] Convento do Grilo (195-)

13 idem

[8] [9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]
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O núcleo Industrial do Poço do Bispo era composto por diversas actividades fabris - 
desde a produção e armazenamento de sabão até a armazéns vinícolas -, ao encargo 
das antigas fábricas: Sociedade Nacional de Sabões (1919); Fábrica de Borracha 
Luso-Belga (1895); Companhia Portuguesa de Fósforos – Sociedade Nacional de 
Fósforos (1925); Fábrica de Cortiça da Quinta da Mitra (1889); Sociedade Comer-
cial Abel Pereira da Fonseca (1910); e José Domingos Barreiro & C, LDA – Armazém 
Vinícola (XIX). Este núcleo incluía também a Vila Pereira (1887) que oferecia residência 
aos operários e suas famílias.14

O núcleo Industrial do Braço de Prata era composto pela Fábrica de Material de Guer-
ra do Braço de Prata (1904), pela fábrica A Tabaqueira (1927) e pela Fábrica do Gás 
da Matinha (1943). Este foi o complexo de maior dimensão, transformando o desenho 
urbano de Braço de prata – redefiniu ruas e desenhou novas vias de circulação.1514 idem 15 idem

[17] Sociedade Nacional de 
Sabões

[18] Edifício da Fábrica de Borra-
cha Luso-Belga, com frente para 
a Rua do Açucar

[19] José Domingos Barreiro & C.
LDA

[20] Sociedade Comercial Abel 
Pereira da Fonseca (1966)

[21] Vila Pereira, vista da Rua do 
Açucar

[22] Fábrica de Material de 
Guerra do Braço de Prata, vista 
aérea (1947)

[23] Entrada para A Tabaqueira, 
com Alfredo da Silva (1927)

[24] Fábrica de Gás da Mat-
inha, gasómetros em construção 
(194-).

[17] [22]

[23] [24]

[18]

[19]

[20] [21]
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Marvila é dos “bairros” mais típicos da zona Oriental de Lisboa. Foi durante sécu-
los arredores da cidade, sendo incorporada em 1852 no concelho de Olivais. Foi 
desanexa da em 1886 para integrar a cidade como freguesia “independente”, manten-
do-se, no entanto, como território expectante durante muitos anos. 

O nome Marvila, de origem latina, resulta da aglutinação de mare (mar) e villa (local 
de descanso e lazer). Justificado pela forte relação com o rio, com a frente ribeir-
inha de acesso privilegiado, e paisagem rural, com vales harmoniosos, convidativos a 
activi dades de lazer e agrícolas.16

Também o território pode ser descrito por duas zonas (mare/villa): a Ribeirinha, onde 
se verificou uma forte fixação humana, composta pelas zonas do Poço do Bispo, Braço 
de Prata, Matinha e Cabo Ruivo; e a caracterizada por encostas, vales e um “plateau” 
central, que se desenvolveu em especial em torno do Convento de Chelas17

Marvila, tal como na restante zona Oriental, foi inicialmente ocupada por palácios, 
conventos e quintas de recreio. 
Esta ocupação iniciou-se com a doação de “todas as rendas e terras de Marvila que 
possuíam as mesquitas dos mouros”18 à Mitra de Lisboa, feita por D. Afonso Henri-
ques, dois anos após a conquista da cidade. Este território foi, mais tarde (1150), 
dividido em duas partes pelo Bispo de Lisboa, D. Gilberto, sendo uma das metades 
subdividida e entregue aos cónegos da Sé, dando origem a várias quintas a partir do 
século XV.
No século XVII instalaram-se mais quintas e propriedades de nobres, atraídos pela 
proximidade à cidade e pela tranquilidade do lugar. Este surto de quintas prolon-
gou-se também por todo o século XVIII.

As primeiras manufacturas19 instalaram-se aqui no final do século XVIII, utilizan-
do quintas e conventos que se encontravam degradados ou abandonados desde o 
terramoto de 1755.
A estrutura e o tipo de organização conventual “plurifuncional” dos conventos era 
ideal para servir de abrigo às manufacturas, passando por mudanças de programa 
com muita facilidade. O exemplo mais óbvio é, talvez, o do Convento de S. Francisco 
de Xabregas (cf. figura 26), transformado em fábrica de fiação de tecidos de algodão 
entre 1840-44, passado a fábrica de Tabacos de 1846 a 1962 e ocupado pelo Teatro 
Ibérico - na antiga igreja - na década de 1980.

Este processo de transformação programática continuou durante o século XIX.20

Com a extinção das ordens religiosas, em 1834, os conventos foram, gradualmente, 
abandonados e, mais tarde, utilizados quer para indústria quer para habitação.
As quintas tiveram, também, diversos futuros: algumas das maiores foram divididas 
por sucessões de casamentos juntando-se mais tarde a parcelas de outras para formar 
novas; outras foram expropriadas a partir do momento em que a grande cidade 
expandiu para oriente tendo sido necessário abrir estradas e construir o caminho de 
ferro; outras ainda foram adquiridas por burgueses comerciantes e utilizadas, numa 
primeira fase, como unidades manufactureiras e, mais tarde, viabilizando fábricas, 
dando origem a uma significativa mancha de industrialização. 
Inevitavelmente, foram também estabelecidos núcleos habitacionais onde os edifícios 
degradados e espaços devolutos permitiam, dando origem a diversos Bairros e Vilas 
operárias.

1.3. marvila

16 Carlos Consiglieri, Marília 
Abel, “O formoso sítio de Mar-
vila”, Lisboa, Junta de Freguesia 
de Marvila, 2002

17 O Convento de Chelas 
foi fundado no séc. VII como 
comemoração da chegada das 
relíquias de São Félix e dos 
companheiros mártires, a sua 
localização representa a entra-
da do território pelo vale que o 
circundava.

18 Carlos Consiglieri, Marília 
Abel, Op. cit. p.22

[25] Sobre Marvila Rural Foto-
grafia do Vale Fundão antes da 
construção do bairro da Prodac 

[26] Edificio do antigo Convento 
de S. Francisco de Xabregas, 
em 1944, à data ainda a fun-
cionar como fábrica de tabaco

20 Como por exemplo: a Quin-
ta dos Alfinetes ou do Condado, 
que teve como primeiro proprie-
tário identificado, a partir de 
1762 António Joaquim Correia 
Monção sendo, no século XIX, 
ali instalada a Fábrica Estrela; 
o palácio do Marques de Nisa, 
em Xabregas, utilizada como 
oficina de tecelagem entre 
1844 e 48; e o palácio do 
Marques de Pombal, às Janelas 
Verdes, que serviu para instalar 
a metalurgia de João Burnay, 
nos seus primórdios.

o lugar

19 Sabão, curtumes, trefilaria 
e açucar.
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Onde antes existiam conventos e quintas nobres surgiram espaços disponíveis e 
apetecíveis para a indústria.

Assim, antes da grande industrialização do século XIX, a construção de edifícios desti-
nados à indústria foi quase inexistente, maioritariamente devido à crise política, social 
e económica da época que levava os empresários a manter os seus negócios sem 
grandes ajudas estatais.21    

“Desta forma, o aspecto de Lisboa industrial ficaria dissimulado na aparên-
cia das arquitecturas secularizadas, tendo em conta os espaços transforma-
dos e adaptados às necessidades urgentes do progresso dos novos tempos do 
libera lismo oitocentista. No entanto, a paisagem industrial vai apresentando 
mutações ao longo do tempo. Este fenómeno deve-se em parte à constante 
evolução das novas tecnologias da época.”22  

A noção que temos hoje de paisagem, culturalmente construída, inclui o incontornável 
mundo industrial23. Uma realidade que resulta tanto de uma noção mais alargada de 
património, como da escala da produção dos espaços de trabalho e habitação.
Deolinda Folgado aborda o tema do território industrial como um vasto universo de 
formas e diferentes soluções de implantação no espaço, “(…), geralmente indisso-
ciáveis dos factores endógenos da época que o produziu.”24 e utiliza o texto de Lewis 
Mumford como referência para entender e explicar a evolução tecnológica associada 
à evolução da indústria e da sua fixação no território:

“(…) os arquétipos de fixação industrial no espaço relacionam-se primordial-
mente com factores de natureza técnica e/ou energética. Dando cumprimento 
ao primado da técnica, a implantação dos lugares de produção depende das 
características do modelo industrial ou tecnológico da época e de condições 
como a circulação, a mão de obra, o know-how, o capital.”25

Lewis Mumford divide a evolução tecnológica e industrial em três fases sucessivas, e 
sobrepostas, organizadas cronologicamente. Cada fase representa um período da 
história do Homem, caracterizada pela formação de um complexo tecnológico espe-
cífico, uma forma específica de utilizar e gerar energia.26 

A primeira fase, denominada como fase eotécnica, relaciona-se com o complexo 
água-madeira e o emergir da técnica moderna e é descrita como uma fase de “prepa-
ração”. Apresenta-se na paisagem de forma dispersa, com os edifícios mais dissem-
inados no território e perto das matérias-primas, da energia hidráulica ou das áreas 
de distribuição. 

A segunda fase, a fase paleotécnica, relaciona-se com o complexo carvão-ferro que 
impulsionou a Revolução Industrial Inglesa. A energia a vapor revolucionou ao permitir 
uma liberdade de localização, possibilitou o monopólio, a concentração, o aumento 
da produção e o crescimento da dimensão das instalações. 
O edifício modificou-se para conseguir responder a todos os novos requisitos laborais, 
iniciou-se uma fase de maior construção de novas edificações. Grandes concentrações 
industriais surgiram quer nos antigos aglomerados urbanos, quer ao longo dos cursos 
de água - como o Rio Tejo -, quer em grandes novos espaços na cidade. 
A indústria invadiu as cidades, o que levou ao aumento da população e consequente 
expansão da cidade.

21 Mário Kong, Central Tejo 
uma abordagem à arquitectura 
industrial, Lisboa: Insidecity, 
2013.

22 idem, p.32

23 “O lugar da indústria no 
Território”, in Arquitectura da 
Industria, 1925-1965, Barcelo-
na: Fundação DOCOMOMO 
Ibérico, 2005, p.80

24 idem, ibidem

25 idem, ibidem

26 Lewis Mumford, Technics 
and Civilization, London: Rout-
ledge & Kegan Paul Ltd, 1955. 

[27] Paisagem industrial de 
Lisboa Oriental, em 1949

[28] Saída dos trabalhadores da 
Fábrica de Material de Guerra 
de Braço de Prata, em meados 
do século XX

marvila
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A terceira fase, apelidada de fase neotécnica, relaciona-se com o complexo electrici-
dade-química. O final do séc. XIX e início do séc. XX foram marcados pela electrici-
dade, o que possibilitou uma mudança da implantação no território, uma dispersão 
das fábricas dos centros das cidades e até a disseminação a nível nacional. A possibi-
lidade de transferir energia a longa distância possibilitou a ligação a locais afastados 
das cidades, criando novas e vastas periferias onde os terrenos tinham custo menor e 
melhor acessibilidade e onde também se instalaram as novas áreas produtivas, essen-
cialmente relacionadas com o universo das indústrias químicas. Criaram-se parques/
núcleos industriais, geralmente nas entradas ou saídas da cidade.

Um bom exemplo dos desenvolvimentos industriais desta fase é exactamente a zona 
onde se insere o edifício a intervir (neste trabalho) - o núcleo industrial do Braço de 
Prata e Gás da Matinha e o edifício A Tabaqueira.
A Fábrica de Material de Guerra do Braço de Prata foi construída entre 1904 e 1908 
e tornou-se numa das maiores empresas empregadoras da cidade. A Tabaqueira, 
ao seu lado, instalou-se anos depois em 1927. Em 1925 iniciou-se a construção da 
terceira fase do Porto de Lisboa, para, em 1938, se estabelecer a base naval dos 
hidroaviões, em Cabo Ruivo, o que veio relançar a imagem de Lisboa Oriental. Por 
fim, em 1936/40, surgiu a Fábrica de Gás da Matinha e as instalações de refinação e 
de armazenamento de petróleo em Cabo Ruivo.27

Compreende-se assim que o fenómeno da implantação industrial na zona Oriental e 
Marvila resultou de condições específicas, próprias do espaço amplo e de povoamento 
disperso que caracterizava a área. 

A partir da fase paleontécnica, em pleno século XIX, a mecanização da indústria trouxe 
vários inconvenientes do ponto de vista da segurança pública que deram início à 
construção de novas dinâmicas fora do perímetro da cidade. 
A presença da indústria trouxe desvalorização urbana, graças ao ruído, fumos e 
poluição, afastando da zona oriental a população “nobre”. Paralelamente, o grande 
número de fábricas, trouxe milhares de trabalhadores e com eles um novo proble-
ma habitacional, ao qual a densificação dos bairros históricos não foi capaz de dar 
resposta. 
Os espaços nobres foram sendo abandonados ou vendidos, dando lugar a uma 
nova população de operários, maioritariamente vindos de zonas rurais e com poucas 
posses, que procuravam habitação nos edifícios abandonadas, abundantes na zona 
ribeirinha.28  

A juntar a esta mudança de carácter social, registou-se também uma transformação 
da paisagem natural e urbana. A escala da cidade mudou, sobretudo nos principais 
bairros fabris, com a instalação de grandes edifícios e estruturas. 

“Novos arrabaldes foram criados no séc.XX constituindo um espaço de cidade 
mais vasto que viu a sua área agrícola, as suas quintas e mesmo os seus conven-
tos transformarem-se ou dar lugar a um aglomerado de fábricas que laborar-
am sensivelmente até aos anos sessenta e setenta de Novecentos.”29 

28 Carlos Consiglieri, Marilia 
Abel, Op. cit.

29 “A Indústria na cidade” in, 
Arquitectura da Industria, 1925-
1965, Barcelona: Fundação 
DOCOMOMO Ibérico, 2005, 
p.80.

27 Área produtiva relacionada 
com o universo das indústrias 
químicas

[29] Vista aérea da zona 
Oriental

Matinha

Poço do Bispo

Manutenção Militar

marvila
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Depois da implantação da República foram construídos novos cais e docas por toda a 
área Oriental, um novo tecido mais informal ocupou a faixa costeira – nova via. 
A via interior era marcada por diversos conventos preexistentes que estruturaram o 
tecido, enquanto a nova via (exterior) servia toda a área industrial e portuária com os 
novos terraplenos e docas, que vieram evidenciar o distanciamento da população do 
Rio.

A partir da década de setenta, muitas indústrias da Zona Oriental (e de Marvila) 
mostravam-se envelhecidas, dando início ao processo de desindustrialização da Zona 
Oriental da cidade.30  
Nos anos 1990 surgiu uma oportunidade única de reabilitar parte da Zona Oriental, 
criando um novo plano urbano: a Expo’98. 
A nova travessia do Tejo (Ponte Vasco da Gama) e a Gare do Oriente trouxeram uma 
nova acessibilidade e centralidade à cidade. A grande rede de edifícios públicos e 
extraordinária dimensão dos espaços públicos conferiram muito boas condições viven-
ciais. A cidade ganhou uma nova área urbana com identidade própria, mantendo, 
no entanto, por cumprir a estruturação física e social de todo o território envolvente.

Marvila fica exactamente entre o centro histórico e este novo centro, tornando-se, ou 
mantendo-se uma zona expectante. Quer isto dizer, uma zona de amplos espaços 
abandonados e decadentes, na expectativa de receberem novos ocupantes e novas 
apropriações. Uma zona caracterizada pela memória da indústria, ainda hoje descrita 
como um cemitério de fábricas.31 

30 Carlos Consiglieri, Marilia 
Abel, “O formoso sítio de Mar-
vila”, Lisboa, Junta de Freguesia 
de Marvila, 2002

31 http://mar-vila.org/sobre/

[30] Passado, presente e futuro 
vivem lado a lado em Marvila: 
em primeiro plano, um jogo de 
futebol entre o Clube Oriental 
de Lisboa e um adversário; em 
segundo plano, as ruinas do 
palácio da Quinta dos Alfinetes, 
onde terá funcionado uma tre-
filaria no século XIX; ao fundo, 
os prédios dos novos bairros da 
freguesia de Marvila

marvila
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Todo o território Oriental Lisboeta é caracterizado por vários polos espalhados e desar-
ticulados, onde as ligações são inexistentes ou deficientes. Como descreve João Paulo 
Feliciano “É um território fragmentado ou até pulverizado, no espaço e no tempo, 
carente de articulações, de proximidades, de densidade.”32.   

É composto por zonas rurais, espaços vazios, zonas habitacionais abandonadas e/ou 
informais, bairros sociais, zonas industriais em ruína, espaços públicos não planeados 
e ainda, pelo o atravessamento das duas linhas de comboio que se unem no Braço 
de Prata. 
Marvila é, também, uma zona “entre”. Entre os dois grandes centros da cidade. No 
entanto, desligada de ambos. Com falta de acessibilidade, degradada e, no geral, 
com falta de condições ao nível habitacional, de espaço público e serviços para a 
população residente - maioritariamente envelhecida, com pouca formação e baixos 
rendimentos -, dando a esta população um sentimento de isolamento e esquecimento.

A Expo ’98 trouxe ao território oriental vontade de modernizar e a intenção de retomar 
a relação com o Rio, tão relevante ao longo de toda a história da cidade e importante 
para os seus habitantes.
A radicalidade do projecto envolveu uma gigantesca limpeza de solos e total trans-
formação dos seus usos, com ela apagando, quase na totalidade, a memória do 
património passado (cf. figura 31 e 32).
Assim nasceu o Parque das Nações, um grande parque urbano que se esperava que 
funcionasse como catalisador de uma nova dinâmica, onde o efeito de “contágio” iria 
transformar também as áreas adjacentes. Mas, no entanto, o seu carácter de excepção 
fez com que se fechasse sobre si próprio.33 

Ainda assim, a Expo 98 recolocou no mapa de Lisboa toda a área industrial e portuária 
oriental, completamente desconhecida por muitos. Inicialmente, o oriente mostrou-se 
apetecível numa pequena escala para artistas, galerias de arte, arquitectos, agências 
de publicidade e produtores, ao descobrirem espaços amplos, a preços competitivos 
- os valores por m2 mais baixos de Lisboa encontram-se precisamente em Marvila e 
Beato. 
No entanto, projectos e intervenções nestas zonas, tomaram um ritmo bastante mais 
lento, com investimentos pontuais e sobretudo privados. 
Os grandes investimentos do Estado para o Parque das Nações juntamente com a 
crise económica internacional (2008) dificultaram o investimento público nesta zona 
carenciada. 

Surgiram apenas no período de retoma novas políticas urbanas municipais para esta 
área. Num cenário de recuperação da crise económica e financeira, com claros efei-
tos na arquitectura, no urbanismo e no imobiliário, movidos em grande parte pelo 
turismo e com a crescente pressão sobre o centro, a zona oriental tornou-se no actual 
desafio municipal e nova oportunidade de investimento. A requalificação da cidade 
estendeu-se assim para Oriente, nas freguesias de Beato e Marvila, onde têm surgido 
nos últimos anos, projectos culturais de diversas escalas, a par de investimentos públi-
cos e privados, dando início/continuidade, ao processo de transformação de Marvila 
e da zona Oriental da cidade.

1.4. cidade em transFormação

32 “A propósito das expedições 
de João Paulo Feliciano a 
Xabregas City”, in João Paulo 
Feliciano, Xabregas City, Lisboa, 
Documenta, 2017.

33 “(…)Um enorme gueto de 
luxo – com uma bonita vista 
para o Mar da Palha, mas de 
costas voltadas para a cidade”. 
Cabral, Manuel Villaverde, “A 
Montanha e o Rato. Notas à 
margem de um dossier sobre a 
Expo depois da Expo”, in Fer-
reira, Vítor Matias e Indovina, 
Francesco (eds), A cidade da 
EXPO´98, Uma Reconversão 
na Frente Ribeirinha de Lisboa? 
Colecção Documentos, Lisboa, 
Bizâncio, 1999, p. 331-341.

O antes e o depois da Expo ‘98

[31] fotografia aérea dos 50 
hectares onde foi construída 
a Exposição; era um campo 
de contentores, matadouros e 
indústrias poluentes, do qual 
apenas a torre da refinaria 
da Petrogal foi conservada e 
anexada como lembrança do 
espaço antes da intervenção

[32] a mesma zona de 50 hec-
tares, hoje Parque das Nações

o lugar
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“No Verão de 2018, podemos observar como os espaços decadentes deram 
lugar a academias de parkour e escalada, lojas de tatuagens e barbearias 
hipster, restaurantes e laboratórios de experiências gastronómicas de chefes 
conceituados, fábricas de cerveja artesanal e taprooms de degustação, lojas 
de mobiliário e design vintage, salas de concertos, espaços para eventos e 
conferências, ateliers de artistas e galerias de arte, incubadoras e aceleradoras, 
espaços culturais, criativos ou de trabalho colectivo (…).”34 

Marvila encontra-se em processo de transformação, está a mudar, a recriar-se e a 
voracidade do mercado imobiliário faz-se notar.
A questão que se coloca agora (que é necessário colocar) é como queremos que 
este processo se desenrole?  O que acontecerá com os seus habitantes locais, muitos 
deles antigos operários e suas famílias, muitos pertencentes a classes desfavorecidas 
e envelhecidas, também elas (normalmente) negligenciadas no processo de expansão 
e crescimento das cidades?
As mudanças que acontecem e que estão para acontecer não devem deixar de ter 
estas pessoas em conta, o objectivo deve ser desenvolver, regenerar, reabilitar para 
todos e, principalmente, para quem habita diariamente aquelas ruas.

Alguns habitantes temem já estas mudanças, começam a sentir pressão e tensão, e 
alguns até já sujeitos a despejos, por terem casas com “grande potencial”. 
É o caso do Prédio Santos Lima (a título de exemplo): «“Marvila e Beato estão muito na 
moda, daqui a uns anos, vai ser a segunda ‘Expo 98’. Esta zona vai valorizar muito e 
é bom que valorize, mas com respeito pelos inquilinos e sem especulação imobiliária. 
Isto era um prédio de família, viveram aqui os nossos avós e pais, queremos a nossa 
casa”, diz ainda Irene Almeida, enquanto sai para fazer as compras para o almoço.»35 

O que temem é o que viram/vimos acontecer já em tantos outros lugares: o fenómeno 
de gentrificação, que surge a reboque da reabilitação urbana e consequente especu-
lação imobiliária; a destruição do património e da identidade local; e uma contínua 
negligência perante o contexto social existente.

A mudança é boa, é aliás necessária e inevitável, mas não quando resulta em perda, 
em negligência de parte da população e investimento direcionado. Os investimentos 
e projectos não devem ser pensados apenas para os “novos habitantes” (classes mais 
altas, turistas…), devem servir quem lá está hoje, contribuir para uma melhoria da sua 
qualidade de vida e maior integração. 
É importante que ambos os “lados” sejam tidos em conta, pensados como um todo, 
integrados e interligados. 

“A Transformação é essencial mas há que ter em atenção a génese do lugar, 
mantendo os residentes locais e dando-lhes condições e vivências quotidianas 
adequadas – para que a história local seja de continuidade e não de ruptura.”36  

34 Luís Santiago Baptista, Paula 
Melâneo, “Lisboa Oriental”, in 
Jornal Arquitectos, Lisboa: Or-
dem dos Arquitectos, Setembro 
2018, p.61

35 Sofia Cristino, “Prédio no 
Poço do Bispo está à venda 
como devoluto, mas tem 17 
inquilinos”, in O Corvo: sítio de 
Lisboa, 20 Julho 2018.

36 Luís Santiago Baptista, Paula 
Melâneo, Op. cit. p.61

A Tabaqueira Projectos Palácios e Conventos

Plano de Pormenor da Matinha

Parque Ribeirinho Oriente

HOOD

Galeria Underdog

Prata Living Concept

Fábrica Braço de Prata

Promontorio

Lisbon Workhub

Rua Pereira Henriques

Dois armazéns - edf. Beira Rio

Rua Capitão Leitão

Phosphoreira

Tomaz Hipólito, Helena Botelho

Biblioteca Municipal de Marvila

Parque Intergeracional de Marvila

Cervejaria MUSA

Hub Creativo do Beato

Bregas

Galeria Filomena Soares
Ar.Co

Kunsthalle Lissabon

Exército de Salvação
centro de alojamento temporário 
para sem-abrigo 

[33] Planta com identificação 
de diversos projectos recentes 
desenvolvidos na zona Oriental.
Consultar o Anexo I para breves 
descrições destes projectos

cidade em transFormação
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O edifício da antiga fábrica “A Tabaqueira” é escolhido então, como circunstância de 
um projecto de intervenção em estruturas industriais em ruínas.
Como parte integrante do processo de projecto, consideramos importante realizar 
uma análise do edifício, porque para intervir no existente, num monumento, é funda-
mental conhecê-lo e à sua história.

Compreender o edifício foi, assim, o segundo passo no processo de pesquisa e desen-
volvimento deste trabalho. Neste capítulo estudamos a história da fábrica, efectua-
mos uma análise descritiva da estrutura, organização e materialidade do edifício e 
apresentamos os projectos propostos para o mesmo ao longo dos anos desde o seu 
abandono. 
Por fim, realizamos uma leitura do estado actual do edifício, através da visita ao local, 
com um levantamento fotográfico e arquitectónico.

2. a tabaqueira - existente

[34] Fotografia aérea da zona 
da Matinha. A Tabaqueira (a 
cores).
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O tabaco foi trazido para a Europa no século XVI, sendo em Portugal, tal como no 
resto da Europa, um sucesso desde o início e com crescente importância económica.
No entanto, o desenvolvimento propriamente dito da indústria tabaqueira iniciou-se 
no final do século XVIII, com a introdução da manufactura de cigarros - de fabrico 
mais fácil e rápido do que o tabaco picado de cachimbo ou o tabaco enrolado de 
charuto. Este processo de industrialização do tabaco estendeu-se entre a segunda 
metade do século XVIII e a segunda metade do século XIX. 

Em Portugal, em 1788, existiam duas manufacturas tabaqueiras, uma em Lisboa e 
outra no Porto, numa época em que estavam em vigor políticas comerciais monopo-
listas.
No século XIX a indústria continuou a crescer, em especial com a abertura, em 1844, 
da Companhia Nacional de Tabacos, em Xabregas (figura 35) - uma união entre as 
duas maiores fábricas da altura: a Companhia do Tabaco e Sabão da Boa Vista; e 
a Companhia da Fábrica de Tabacos de Xabregas. Ao mesmo tempo, foi posto em 
causa o monopólio do tabaco, iniciando-se uma “luta” entre 1851 e 1864, que termi-
nou com o fim do monopólio, em Maio de 1864. 
A indústria cresceu e as fábricas multiplicaram-se: com a fundação das fábricas de 
Santa Apolónia e da Companhia Lisbonense de Tabacos, em 1865; da Regalia em 
1866; da de Santa Justa em 1868; a fábrica da Centeno & C.ª , em 1871; e em 1876 
a da Companhia Lusitana.

No terceiro quartel do século XIX esta era a principal indústria do país, no entanto o 
debate sobre o monopólio voltou a surgir, intensificando-se após a realização de um 
inquérito industrial organizado pelo governo no início de 1881, através do qual se 
descobriu que algumas das fábricas criadas entre 1865 e 1881 tinham falido e que 
a concentração de empresas tinha sido rápida, com os antigos grupos tabaqueiros a 
apoderarem-se rapidamente do mercado.

“Como alguns tinham previsto, os antigos grupos tabaqueiros haviam-se 
apode rado rapidamente do mercado. Em Agosto de 1883, em pleno comando 
das operações, a Companhia fizera as restantes fábricas assinar um acordo em 
que se tentavam uniformizar os preços, marcas e comissões de venda, tudo de 
acordo com os seus interesses.”37

Na década que se seguiu, a questão do monopólio foi mais uma vez discutida, 
resultando, em Maio de 1888, na declaração de um regime de exclusividade do 
fabrico entregue ao Estado, enquanto a venda permanecia livre mas sujeita a normas.
No entanto, este regime não durou muito. Aliada à depressão europeia, a crise nacio-
nal  teve resultados dramáticos, levando o Estado a entregar o monopólio do tabaco 
a privados em 1891. Após uma luta pela concessão do contrato, este foi entregue à 
Companhia dos Tabacos de Portugal

“Com ou sem a intervenção do Estado, o monopólio era o destino natural dos 
tabacos.“38 

Desta forma, entre 1891 e 1926, vigorou um monopólio legal estatal do contrato de 
tabaco, entregue à Companhia dos Tabacos de Portugal (figura 36).
Este monopólio voltou a ser discutido após o encerramento da fábrica da Compan-
hia dos Tabacos de Portugal, a 30 de Abril de 1926, por motivos relacionados com 
proble mas políticos, financeiros e sociais.

2.1. História

37 Maria Filomena Mónica, 
“Negócios e política: os tabacos 
(1800-1890)”, in: Análise So-
cial, vol.XXVII (116-117), 1992, 
p.470.

38 idem, ibidem

[35] Pintura da Fábrica da Com-
panhia Nacional de Tabaco 
(1859)

[36] Titulo de Fundador ao Por-
tador da Companhia dos Taba-
cos de Portugal, 1891
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Estes mesmos problemas motivaram uma mudança de atitude do Estado face ao 
negócio do Tabaco, o que levou à publicação de um decreto-lei (nº13 587), a 11 de 
Maio de 1927, que estabeleceu as bases para o regime dos tabacos, determinando a 
liberdade de fabrico, importação e venda. 
Foi neste contexto que nasceu A Tabaqueira, fundada pelo industrial Alfredo da Silva 
(da CUF) em 1927, seguindo a fundação da Companhia Portuguesa dos Tabacos, 
uma versão moderna da antiga Companhia dos Tabacos de Portugal.

Até à data, em oposição à indústria tabaqueira espanhola, cujo edifício da Real Fábri-
ca de Tabacos de Sevilha fora construído com o propósito de albergar actividade fabril 
tabaqueira, as fábricas portuguesas caracterizavam-se pela apropriação de antigos 
conventos ou palácios, adaptando-os ao uso industrial. Estes conventos e palácios 
apresentavam uma morfologia flexível, no entanto, limitada, com falta de condições 
necessárias à prática industrial – como entradas de luz suficientes, área e dimensão 
de divisões dedicadas ao livre fluxo do trabalho produtivo e espaços sociais destinados 
aos operários. Foi nestas condições que foram feitas diversas intervenções nas fábricas 
de Xabregas e Santa Apolónia, como acrescentos de entradas de luz zenital (cober-
turas de vidro e claraboias na fábrica de Xabregas) ou acrescentos de novos volumes. 
Estas intervenções tentavam sempre utilizar ao máximo o espaço existente necessitan-
do, contudo, de uma adaptação através de alterações físicas. Importa referir que nesta 
altura as teorias sobre a valorização do património não se encontravam estabelecidas 
ou estabilizadas, que estes edifícios eram vistos como edificações correntes (com raras 
excepções) e que a rentabilidade do espaço era imposta.

Foi neste contexto que foram construídos novos edifícios dedicados à indústria do 
tabaco, um destes pertencentes à nova empresa – A Tabaqueira – que registou a 
marca com a sigla “Para Bem Servir” (cf. figura 37) e organizou o negócio com base 
na unidade industrial do Poço do Bispo, localizada na frente ribeirinha, junto ao Cais 
da Matinha.

A produção da fábrica era destinada ao mercado português e ultramarino, “composta 
por ramos de tabaco das marcas Virgínia, Kentucky, Colonial e Marylan, entre outras 
igualmente afamadas”39 
Conscientes do crescimento do sector a nível internacional, os empresários d’A 
Tabaqueira, investiram numa total mecanização da produção, resultando na redução 
do custo do tabaco e maior eficácia na produção, contribuindo para a democra-
tização do tabaco.

A Tabaqueira tornou-se famosa tanto em termos de normalização industrial, como 
de marca, com uma estratégia de produção que acompanhava a evolução social. Os 
cigarros passaram a ser um bem de consumo generalizado e não um luxo das classes 
mais altas.
Impôs-se em Portugal como empresa reguladora de preço do Tabaco, atingindo o 
máximo de produtividade em 1948.

Em 1957, o primeiro período de 30 anos concedido pelo Estado para a exploração 
da fábrica, após o qual o edifício deveria passar a património público, terminou. No 
entanto, motivado pelos resultados lucrativos e pelas dificuldades sentidas nos últimos 
anos da década de cinquenta, o Estado renovou a concessão a esta unidade por mais 
25 anos.

39 Deolinda Folgado, Jorge 
Custódio, Caminhos do oriente: 
guia do património industrial, 
Lisboa: Livros Horizonte, 1999, 
p.180

[37] Cartaz publicitário da inau-
guração da fábrica, 1927

História
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Ao mesmo tempo, iniciava-se lentamente a construção da nova unidade fabril em 
Sintra, Albarreque, permitindo o aumento da produção e do capital e excluindo a 
necessidade de pagar renda pelo usufruto da fábrica.
A Tabaqueira de Albarreque foi inaugurada no final de 1962, determinando o encer-
ramento da laboração no Poço do Bispo um ano mais tarde, em 1963.

Agora nas mãos do Estado, a fábrica “é reinvidicada pelos vizinhos, a Fábrica de 
Material de Guerra de Braço de Prata, com o objectivo de ali se instalarem os seus 
serviços sociais e desportivos”40 (cf. figura 38). Mantendo-se dessa forma até inícios da 
década de noventa, quando passou a pertencer à EDP.

Resumidamente, no decorrer da sua história, o edifício d’A Tabaqueira serviu dois 
usos: espaço de produção e distribuição de tabaco; e espaço de serviços sociais e 
desportivos, pertencentes à Fábrica de Material de Guerra, associado a diversos acres-
centos construtivos, nomeadamente instalações sanitárias, balneários e compartimen-
tações extra que serviam os usos de cariz social/administrativo. 
O carácter de espaço de produção industrial, reflecte-se no funcionalismo da estru-
tura, na materialidade e na amplitude dos espaços. Já a ocupação como espaço de 
serviços sociais e desportivos, traduz a dualidade e flexibilidade do edifíco.

[38] Fotografia da nave interior 
do edificio, a funcionar como 
campo de ténis, 1983

40 Deolinda Folgado, Jorge 
Custódio, Op. cit. p.180.
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O que resta da antiga fábrica da Tabaqueira encontra-se no Poço do Bispo, freguesia 
de Marvila. Com o terreno da antiga Fábrica de Material de Guerra do Braço de Prata 
a Sul; definida a Norte e a Poente, pelas respectivas Rua 3 da Matinha e Rua Tabaquei-
ra; e voltado para o Rio Tejo a Nascente. Até aos anos 40, a fábrica encontrava-se à 
“beira-rio”, mas ficou completamente afastada com a construção da Avenida Infante 
D. Henrique. Hoje esta avenida é substituída pelo novo parque ribeirinho, devolvendo 
o rio à cidade e aos habitantes.

Este edifício é um dos mais emblemáticos exemplares da arquitectura industrial portu-
guesa do século XX. De planta rectangular, centralizada, com um pátio interior, carac-
terizado pela fachada de alvenaria de tijolo aparente, cujos panos integram a estru-
tura de aço laminado; também esta aparente que, juntamente com os grandes vãos, 
vai ritmando a fachada.
A Tabaqueira teve também um papel fundamental na organização espacial de Braço 
de Prata, modelou os novos eixos urbanos e o largo fronteiro. A sua importância 
reflecte-se na toponímia do lugar: Largo do Tabaco, Rua Tabaqueira, Rua dos Cigar-
ros e Rua dos Charutos.

Contudo, o aspecto arquitectónio mais distinto da fábrica é o volume da entrada, 
voltado para a Rua Tabaqueira, individualizado pelas duas fachadas de chapa e ferro 
fundido (cf. Figura 40 e 41). A primeira, voltada para a via pública, é uma aplicação 
da fachada construída para a Exposição Nacional das Indústrias Fabris, na Avenida de 
Liberdade em 1888. A outra, voltada para o pátio interior, segue a mesma linguagem 
estética.
A aplicação da fachada da Empresa Industrial Portuguesa construída para a exposição 
de 1888, surgiu pelo facto de terem sido encontrados os moldes da fachada original 
(do pavilhão de 1888) nos estaleiros da empresa metalúrgica, permitindo que Alfredo 
da Silva, ao mandar colocar esta fachada na nova fábrica de Tabaco, afirmasse o seu 
poder e o seu ascendente sobre o império do conde de Burnay. 
Assim, a entrada, que anteriormente representava o poder e importância da fábrica, 
representa hoje o valor patrimonial do edifício, sendo este o elemento de maior valor.

Estas fachadas, “ambas construídas em estrutura de ferro laminado, colunas de ferro 
fundido e serralharia artística, permitem caracterizar a Tabaqueira de Alfredo da Silva 
como um exemplar da arquitectura do ferro tardia, envolvendo um notório revivalismo 
oitocentista em plena afirmação de uma arquitectura em transformação, como já o 
era a experiencia modernista nos finais da década de vinte.”41

O Interior da Tabaqueira revela um rigoroso funcionalismo, apresentando espaços 
abertos e amplos, marcados pelas fileiras de pilares e asnas metálicas, seguindo uma 
quadrilha base de 5x5m, propondo uma flexibilidade espacial evidenciada após a 
remoção de todas as maquinarias, após o encerramento da fábrica.

2.2. o ediFício

41 Deolinda Folgado, Jorge 
Custódio, Caminhos do oriente: 
guia do património industrial, 
Op. cit. p.180.

[39] Fotografia do edificio na 
fase final da construção

[40] e [41] Fotografias da entra-
da para a Tabaqueira (fachada 
de 1888), com Alfredo da Silva, 
em 1927
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[42] página anterior 
Planta de Implantação com 
A Tabaqueira a azul, escala 
1:5000

56

o ediFício



58 59

circunstâncias

Implantado junto aos limites Norte e Poente do terreno, o edifício ocupa um total de 
5130 m2 (incluindo o pátio), dos 6189 m2 disponíveis.
O piso térreo tem uma área de cerca de 4500 m2, enquanto o 1º piso tem cerca de 
2400 m2 – para um total de cerca de 6900 m2 de área construída.

A estrutura do edifício é regular e sistemática - segue uma quadrilha base de 5x5 
metros, com algumas excepções, onde se medem 6,25m. 
O edifício pode ser dividido em três corpos para uma mais fácil descrição, que se 
distinguem na sua estrutura, volumetria e organização.

[43] página anterior
terreno e medidas gerais do 
edificio

[44] quadrilha base
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A forma e volumetria deste corpo distinguem-no do resto do edifício, pela diferença de 
altimetria, justificada pela existência de um 2º piso em toda a sua área e pela forma 
alongada - 85m de comprimento para 15m de largura. 

O espaço interior do piso térreo é caracterizado pelos vários pilares, que facilitam 
a leitura da quadrilha base e dão uma cadência ao espaço. A luz natural ilumina o 
interior através dos grandes vãos de janela ao longo das três paredes exteriores. A 
quarta parede, que define o corpo a poente é comunicante com o resto do edifício e, 
não sendo exterior, não apresenta entradas de luz.
O segundo piso tem um pé direito mais alto, distinto pela presença de grandes asnas 
metálicas. Aqui, não existem pilares, tornando o espaço mais amplo e flexível. Este 
piso é também mais luminoso, pois para além dos grandes vãos (idênticos aos do piso 
térreo) existem ainda entradas de luz zenital e na quarta parede (a poente).

Corpo 1 

página anterior
[45] planta esquemática do 
edifício com identificação do 
corpo 1
[46] axonometria do edifício 
com identifícação do corpo 1
 [47]  corte transversal esque-
mático, identificação do corpo 1 
e marcação das entradas de luz
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Este corpo corresponde ao restante edificado excluindo o pavilhão da entrada (cf. 
figura 48).
Como se pode observar no corte [50], neste corpo não existem dois pisos em toda a 
sua área, mas apenas numa área central correspondente a 2 módulos (10 m), o que 
torna a presença desse piso superior mais discreta (vista da rua).

A área central de 10m de largura e dois pisos (acima identificada) é ladeada por 
“módulos excepção” de um único piso e 6,25m de largura. A nave sul do volume 
apresenta-se como excepção com apenas 1 piso, pé direito duplo e sem os pilares 
centrais (cf. figura 50). 
Os módulos laterais referidos, justapostos à área central, de apenas um piso e com 
cobertura inclinada criam umas espécies de anéis, um interior (pátio) e um exterior. 
(cf. figura 51)

Relativamente às entradas de luz natural, no segundo piso deste corpo, existem 
também entradas de luz zenital, semelhantes às do corpo 1, bem como pequenas 
entradas de luz laterais, e uma possível ligação visual com o piso térreo.
No piso térreo encontramos os mesmos grandes vãos de janelas nas paredes exteri-
ores.

Corpo 2 

página anterior
[48] planta esquemática do 
edifício com identificação do 
corpo 2
[49] axonometria do edifício 
com identifícação do corpo 2
[50] corte longitudinal esque-
mático, através do pátio e alas 
Norte e Sul (a azul), sinalizando 
as entradas de luz

[51] planta esquemática do 
edifício com identificação dos 
aneies, interior e exterior
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O terceiro corpo corresponde ao pavilhão da entrada.

Voltado para o Rua Tabaqueira encontramos a entrada original do edifício, com 10m 
de largura e dois pisos. A estrutura de ferro muda de direcção, dando uma leitura 
longitudinal ao espaço da entrada, com ligação directa para o pátio interior. 

Utilizada como entrada da fábrica, tanto pedonal como para transportes, ainda são 
visíveis as linhas de carril que entram directamente da Rua Tabaqueira para a fábrica. 
O espaço interior divide-se em dois pisos com a mesma área: o piso térreo é mais 
escuro, ocupado por quatro divisões pequenas possivelmente destinadas a serviços 
administrativos e sanitários de serviço; o primeiro piso é mais amplo e luminoso, com 
grandes janelas semi-circulares em ambas as fachadas e acessos laterais ao primeiro 
piso das alas norte e sul (do corpo 2).

Corpo 3

página anterior
[52] planta esquemática do 
edifício com identificação do 
corpo 3
[53] axonometria do edifício 
com identifícação do pavilhão 
da entrada
[54] corte transversal esque-
mático, através do corpo 3 (a 
azul) identificando as entradas 
de luz

[55] Alçado do pavilhão da 
entrada

a b a a a a a ab b b b

a a a

piso 0

piso 1

piso 0

piso 1
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Os alçados são caracterizados pela materialidade do edifício e pela quadrilha base, 
definida pela estrutura metálica aparente e pelas aberturas de vãos ao longo da 
mesma. No piso térreo, em todo o edifício, é possível identificar um ritmo nas aber-
turas de vãos (janelas - acompanhadas de uma subestrutura de ferro) que varia entre: 
a) três janelas a ocupar toda a largura do “módulo”; e b) uma única janela central. 
(cf. figura 54)
As janelas centradas têm 2,5 m de altura por 1,9 m de largura. Enquanto as duas 
janelas “extras” - na situação a) - variam entre 1,4 m e 2 m de largura, para os módu-
los de 5m ou de 6,25m correspondentemente.

Relativamente à materialidade do edifício, podemos resumi-la em quatro materiais: o 
tijolo, presente nas paredes exteriores (tijolo aparente) e paredes interiores (revestidas 
ou pintadas); o ferro, com a estrutura de ferro visível no interior e nos alçados (exterior 
e pátio); o vidro, presente nos alçados (nas grandes janelas e na cobertura através 
das entradas de luz zenital); e a madeira, na caixilharia e revestimento de algumas 
paredes interiores.

[56] Alçado norte

[57] página anterior 
paleta de cores e materiais 
existentes: vidro; aço (perfil de 
aço laminado); madeira; tijolo 
de burro; e ferro (fachada do 
pavilhão da entrada)

a b a a a a a ab b b b

a a a

piso 0

piso 1

piso 0

piso 1
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Como um edifício importante, numa área em transformação, com muitos novos 
projectos e investimentos, A Tabaqueira tem vindo a ser objecto de interesse público e 
privado. São já vários os projectos e ideias para este espaço, no entanto ainda nada 
foi feito. 

A discussão sobre a intervenção neste edificio tem vindo a intensificar-se, especial-
mente desde que este passou de património do Estado (protegido) a propriedade 
privada, o que levou/a à publicação de diferentes artigos de opinião e critica, em 
diferentes plataformas.42

Esta discussão surge pelo facto deste “património industrial” ter sido deixado ao total 
abandono - tendo-se vindo a deteriorar cada vez mais, tornando quase impossível a 
sua reabilitação/recuperação (principalmente a nível económico) - e pelo facto de os 
projectos propostos serem, no geral, mais habitação de altos custos, lado-a-lado com 
o projecto de Renzo Piano - confirmando o processo de gentrificação desta zona da 
cidade.
Pareceu-nos interessante fazer uma breve apresentação dos projectos, conhecidos, 
para o edifício. 

O primeiro projecto que encontramos para A Tabaqueira é da autoria da arquitecta 
italiana Grazia Repetto, integrado no projecto vizinho do Empreendimento Prata, foi 
idealizado e submetido à Câmara Municipal de Lisboa (CML) em 2002 – desenvolvi-
do ainda com o edifício a pertencer à EDP que o havia comprado no início dos anos 
1990.
Sem documentos ou registos no arquivo da CML, ficamos a conhecer o projecto 
através alguns artigos, que o apresentam como uma opção que poderia “salvar” A 
Tabaqueira e pelo contacto com a arquitecta.

Este projecto pretendia reabilitar todo o edifício como espaço cultural e gastronóm-
ico. A arquitecta idealizou um museu dedicado à gastronomia nacional, alargan-
do também a outros serviços, maioritariamente direccionados aos moradores do 
Empreendimento Prata. 
O museu co-existiria com uma ágora associada a espaços comerciais e de even-
tos e um jardim interior, prevendo um aumento da área construída e mantendo as 
materiali dades: a alvenaria em tijolo, o vidro e a estrutura em ferro. Abrindo grande 
parte das paredes (com a utilização de grandes panos de vidro).

Após o projecto de Grazzia Repetto ter sido abandonado surgiu, em 2008, um projec-
to de investimento da EDP para a fábrica. O atelier Arquiespaço ficou responsável pelo 
projecto para a construção de um complexo habitacional, propondo a total demolição 
do edifício, reconstruindo o pavilhão de 1888 (cf. Figura 60 e 61) - não como se apre-
senta hoje na fábrica, mas como uma reprodução do original da Exposição Nacional 
das Industrias Fabris - e “colocando-o” do outro lado do terreno, na frente de rio (cf. 
Figura 60) 

2.2.1. Projectos

[58] Projecto da Grazia Repetto.
prespectiva interior da ala Sul 
(com pé direito duplo)

[59] Projecto da Grazia Repetto.
Corte transversal, através do 
corpo 1 e do pavilhão da entra-
da (corpo 3)

42 Como por exemplo no            
Jornal Público o artigo 
“Tabaqueira: porque descartou 
Piano a sua reabilitação?” 
(Setembro de 2019); ou no Blog 
CidadaniaLx, com diferentes 
artigos entre 2016 e 2020.
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O pavilhão, como descrito pelos arquitectos, serviria como “âncora da requalificação 
do quarteirão: assumido como objecto, marca a praça determinada por um novo 
edifício com três corpos, aberta sobre o Tejo”43. 
Este projecto foi aprovado pela CML – consultado no Arquivo Municipal – , tendo sido 
cancelado aquando da compra do edifício pela Exponente em 2011.

Com a crise, as obras do Empreendimento Prata atrasaram-se e quando retomadas, 
em 2016, o proprietário e investidor do projecto já não era o mesmo. Num processo 
pouco transparente, o edifício da Tabaqueira passou a pertencer ao fundo privado 
Wonderempire, que apresenta agora um projecto de habitação, aparentemente do 
atelier STC. O acesso a este projecto e contacto com o atelier e com o Fundo não foi 
possível, por isso, a pouca informação conhecida encontra-se no blog cidadanialx.

Sabemos ainda que, entretanto, a CML impôs a manutenção do edifício, reactivando 
a sua memória -  o que se enquadra no ponto de vista defendido na presente disser-
tação.

[60] Projecto Arquiespaço.
Planta geral do projecto, com 
a reconstrução no Pavilhão de 
1888 a azul

[61] Projecto Arquiespaço.
prespectiva do pavilhão da 
entrada (recuperado), como 
proposto (coma recuperação 
da imagem que este teria na 
exposição de 1888

43 descrição do projecto apre-
sentada no website do atelier: 
https://www.arquiespaco.com/
tabaqueira
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O encerramento do complexo fabril, originou uma progressiva degradação das estru-
turas existentes. 
Actualmente, três décadas após o seu encerramento, o edifício da antiga Tabaqueira 
encontra-se num estado de conservação crítico, com várias patologias e elementos 
deteriorados, coberturas inexistentes, algumas paredes colapsadas, vidros partidos 
e janelas destruídas. A vegetação invadiu o edifício, com origem no pátio interior, 
dando-lhe uma imagem de ruína romântica. Ainda assim, a estrutura e a fachada 
mantêm-se ainda em condições razoáveis, mas com grande necessidade de inter-
venção.

A caracterização do estado de conservação do edifício baseia-se na observação no 
local, sem acesso ao interior do edifício por ter um proprietário privado, o qual não foi 
possível contactar e na consulta da Memória Descritiva do Projecto Tabaqueira (2008):

 - Foi construído no princípio do século XX, em zona de aterro com elevado nível 
freático e não é possível conhecer as características das fundações;

 - É visível que a estrutura resistente em perfil de aço laminado, apresenta degra-
dação por oxidação, nomeadamente na ligação às fundações;

 - Os paramentos são de tijolo maciço a uma vez, o que significa que as paredes 
exteriores possuem 11cm de espessura, sem qualquer tipo de isolamento;

 - Estes paramentos de tijolo apresentam alguns buracos (falta de tijolos) e encon-
tram-se pintados/grafitados, especialmente nas fachadas da Rua Tabaqueira e 
da Rua 3 da Matinha, no primeiro 1,5m de altura;

 - O pavimento que se observa é cimento exposto, já com várias patologias.

Foi realizado um levantamento fotográfico e arquitectónico do edifício. Aqui, importa 
referir mais uma vez que não obtivemos acesso ao interior do edifício, sendo assim 
impossível fotografar algumas áreas interiores (especialmente todo o piso superior). 
As fotografias tiradas ao interior foram conseguidas através das diversas aberturas na 
fachada do edifício - janelas ou buracos na parede de tijolo. 
O levantamento arquitéctónico foi feito através das medições recolhidas no local - 
relativamente aos alçados - e a partir das fotografias de autor, de deduções feitas por 
observação no local e, em alguns casos, a partir de fotografias de outros autores.
Neste capítulo apresentamos algumas fotografias selecionadas (de forma a justificar 
as observações feitas acima) e as plantas do piso térreo e piso 1. Os levantamentos, 
fotográfico e arquitectónico, são apresentados na sua totalidade no Anexo II e Anexo 
III respectivamente.

2.2.2. estado actual

[62] Axonometrias da evolução 
do edificio - 1927 como fabrica 
de tabaco; 1963 como espaço 
de serviços sociais e despor-
tivos; 2019 em ruinas
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[63]
Coberturas inexistentes

[64]
Pano de parede de tijolo 
colapsado, e anomalias na 
estrutura metálica

[65] à esquerda: vidros partidos 
e buracos na parede

[66] à direita: fachada prote-
gida do pavilhão da entrada 
muito deteriorada

[70]
Detalhe de degradação por 
oxidação da estrutura metálica 
(na fachada)

[67] e [68]
Destruição e degradação dos 
espaços interiores expostos aos 
elementos

[69]
Invasão da vegetação, a partir 
do pátio interior
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[71] Planta do piso 1, estado 
actual do edifício, escala 1:500

[72] página seguinte 
Planta do piso térreo, estado 
actual do edifício, escala 1:500
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A reconversão e reabilitação de edifícios de carácter não habitacional – industriais, 
religiosos ou civis – é um tema cada vez mais presente.
Uma das questões de interesse neste tema é o património. Ou seja, aquilo que deter-
mina se uma obra deve assumir o estatuto de monumento e património de interesse 
público e, consequentemente, a obrigatoriedade (ou não) de a preservar ou reabilitar. 

No geral, esta preservação pode tomar três caminhos distintos: a manutenção do 
edifício de acordo com a sua forma e função original; a musealização, tornando o 
edifício num lugar evocativo da memória do seu tempo; e, por último, temos a opção 
de reconverter esse mesmo edifício em equipamentos que deem resposta a necessi-
dades actuais.

Nos dias de hoje, a abordagem mais comum é a da reconversão, conferindo novos 
usos de acordo com o contexto corrente. Tal ocorre por as funções originais já não se 
adequarem aos novos tempos ou por não ser realista/possível que todos se tornem em 
“espaços-museus” – no limite, tal traria sérios problemas às cidades, desertificando-as 
e colocando-as em causa.
É exactamente acerca desta abordagem que se desenrola toda a dissertação. No 
entanto, entendemos que, mesmo através da reconversão, é necessária uma inter-
venção consciente do que significa intervir no património, o que levou à abordagem 
a outros dois conceitos considerados relevantes/prementes: Identidade e Memória.

Por envolver sempre a questão simbólica e emocional, a intervenção no património, 
envolve sempre identidade e memória.

Desta forma, este capítulo aborda os três conceitos referidos: queremos entender 
o que é património, como evoluíram os critérios de valorização e sua consequente 
conservação e o que é o património industrial – tendo em conta que este trabalho 
se desenvolve em volta de uma antiga fábrica (edifício industrial); olhamos depois 
para os conceitos de Identidade e Memória, qual a sua origem e evolução. Tentando 
defini-los, enquadramo-los no tema da arquitectura e da intervenção no património, 
com alguns exemplos práticos que servem de referência para o desenvolvimento do 
projecto final.  

3. Património, identidade e memória

[73] The professor’s dream, 
1848 - Charles Robert Cockerell 
(1788-1863)
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A noção de património, derivada do termo latino “patrimoniu” (patri, pai + monium, 
recebido), surge ligada ao conceito de herança paterna, bens de família e proprie-
dade, contendo “(...) tanto a ideia de um valor herdado do passado como a ideia de 
um legado a transmitir ao futuro.”1. Ainda que esta noção não tenha perdido vali-
dade, não podemos assumir o património apenas como vestígios da Antiguidade2.

No entendimento de Mário Chagas, o património é “um conjunto de bens culturais
sobre o qual incide uma determinada carga valorativa.”3 e Josep Ballart diz que “A 
noção de património, (…) aparece historicamente quando, ao longo das gerações, um 
indivíduo ou um grupo de indivíduos identifica como próprio um objecto ou conjunto 
de objectos.”4.
Neste sentido, o património não é só o que é herdado, mas também aquilo que 
um grupo de indivíduos ou uma determinada sociedade, identifica como próprio, 
conferin do-lhe um valor. No entanto, nem todos os vestígios do passado podem ser 
considerados património.

Todas as manifestações materiais de cultura surgem num contexto espacial e tempo-
ral próprio. Algumas destas manifestações desaparecem, esgotada a sua funcionali-
dade ou significado, outras sobrevivem aos seus criadores. Com estas criações sobre-
viventes, aliadas ao referido sentimento de posse por parte de um determinado grupo 
relativamente ao legado que é colectivamente herdado, verifica-se que se está perante 
algo de valor emocional, social, histórico e, por isso, cultural.

Este valor, no sentido do apreço individual ou social, atribuído aos bens patrimoniais 
varia consoante as circunstâncias históricas e conforme o quadro de referências de 
então. 
Trata-se de um conceito relativo, que varia com as pessoas e com os grupos que 
atribuem esse valor, permeável às flutuações da moda e aos critérios de gosto domi-
nantes, matizado pelo figurino intelectual, cultural e psicológico de uma época.5  
Aquilo que é ou não é património, depende do que, para um determinado grupo ou 
sociedade, e num determinado espaço e tempo, se considera socialmente digno de 
ser legado a gerações futuras. 
Neste sentido, o património pode ser entendido como “uma construção social”, de 
acordo com a definição de Llorenç Prats6.

Como explica Elsa Peralta, “Trata-se de um processo simbólico de legitimação social e 
cultural de determinados objectos que conferem a um grupo um sentimento colectivo 
de identidade. Neste sentido, toda a construção patrimonial é uma representação 
simbólica de uma dada versão da identidade, de uma identidade “manufacturada” 
pelo presente que a idealiza. Assim sendo, o património cultural compreenderá então 
todos aqueles elementos que fundam a identidade de um grupo e que o diferenciam 
dos demais.”7

Podemos concluir que o elemento que melhor define o conceito de património é a sua 
capacidade de representar simbolicamente uma identidade.

3.1. Património

1 Carlos Fortuna, Património 
Cultural em análise, (Actas do 
encontro nacional), Coimbra: 
GAAC, Abril 1998. P.15

2 Termo utilizado em Françoise 
Choay, Alegoria do património, 
Lisboa: Edições 70, Julho 2010 
(1ºed. 1982), p.12

3 Mário de Souza Chagas. 
(2002). “Memória e Poder: 
dois movimentos” In Cadernos 
de Sociomuseologia, N.º 19. 
Lisboa: ULHT.

4 Josep Ballart, El Patrimonio 
histórico y arqueológico: valor 
y uso, Ariel S.A, 1997 y 2006. 
p 17.

5 Elsa Peralta da Silva, 
“Património e Identidade. os 
desafios do turismo cultural”, 
in Antropológicas, no4, Lisboa: 
I.S.C.S.P., 2000, p.218

6 Llorenç Prats, Antropologia e 
Patrimonio, Editorial Ariel, S.A: 
Barcelona, 1997, p.19

7 Elsa Peralta da Silva, Op. Cit. 
p.219
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Através desta identidade passado-presente, conseguimos reconhecer-nos colectiva-
mente, identificarmo-nos com os restantes elementos do grupo e diferenciamo-nos 
dos demais.

“O passado, dá-nos um sentido de identidade, de pertença e faz-nos conscientes 
da nossa continuidade como pessoas através do tempo. A nossa memória colec-
tiva modelada pelo passar do tempo não é mais de que uma viagem através da 
história, revisitada e materializada no presente pelo legado material, símbolos 
particulares que reforçam o sentimento colectivo de identidade e que alimentam 
no ser humano a reconfortante sensação de permanência no tempo.”8

O conceito partilhado de património faz-nos pertencer a algo e, nesse sentido, é 
emocional para os sujeitos e estruturante para as sociedades.

O significado de património é, portanto, mutável ao longo dos tempos, tal como os 
critérios usados para o caracterizar, reflectindo a forma como um determinado grupo 
da população pensava e valorizava o seu legado. 
Como tal, devemos ser nós, que representamos o presente, a dar sentido ao nosso 
passado, a valorizar a nossa herança, de forma a melhor definir a nossa própria iden-
tidade. Desta forma, o nosso passado é essencial para a construção do nosso presente 
e do nosso futuro. 

8 Elsa Peralta da Silva, Op. Cit. 
p.219

Património
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“Não podemos debruçar-nos sobre o espelho do património, nem interpretar 
as imagens que ele nos reenvia actualmente, sem procurar, antes de mais, 
compreender como a grande superfície lisa desse espelho foi constituída pouco 
a pouco pela soma e pela fusão de fragmentos, a princípio chamados antigui-
dades, e depois monumentos históricos.”9   

O primeiro momento de valorização do passado surgiu em Roma, com a revolução 
humanista dos saberes e das mentalidades de Quattrocento. Durante os anos de 1420 
e 1430 estabeleceu-se um diálogo entre artistas e humanistas, um diálogo onde as 
antiguidades traduziam o universo formal da arte clássica e da riqueza da humanitas 
grego-romana. 
Nesta fase, antiguisante, o interesse pelos vestígios do passado concentrava-se apenas 
nos edifícios e obras de arte da Antiguidade, passando depois a abranger todo o lega-
do do passado10, com a bula Cum alman Nostram Urbem, publicada por Pio II a 28 
de Abril de 1462.

Durante os séculos XVII e XVIII a noção de antiguidade alargou-se e enriqueceu, graças 
ao interesse pelo estudo e interpretação de textos clássicos e às grandes viagens em 
busca de novos vestígios das civilizações da Grécia, Egipto e da Asia-menor, ou a ritual 
viagem a Roma, para descobrir os seus monumentos, numa busca pelo conceito de 
antiguidade.
Durante mais de dois séculos, a dedicação e paixão de vários eruditos pelo estudo e 
pesquisa das antiguidades desencadeou um culto pelos monumentos arquitectónicos.

“Os monumentos arquitectónicos surgiram como particularmente ricos em infor-
mação, na medida em que constituíam o quadro espacial das instituições. Para 
além do mais, as suas inscrições e decoração (pintada ou esculpida) referiam -   
-se directamente às crenças, aos hábitos e aos costumes da época.”11 

É perante este panorama que se foi consolidando a valorização das antiguidades.
A evolução e consolidação da valorização das antiguidades introduziu uma mudança 
na maneira de pensar, no qual a arquitectura e a arte em geral adquiriram um novo 
estatuto, passando a ser fundamental a sua conservação. Assim, a valorização e a 
conservação andaram lado a lado.

Podemos situar a origem da conservação dos monumentos históricos por volta de 
1789, no contexto da Revolução Francesa, com a criação de legislação por parte das 
comissões revolucionárias francesas, sendo assim instituída a valorização e protecção 
da generalidade do património.12 

A entrada numa nova era - industrial - dividiu a história das sociedades e o seu 
ambien te. A modernidade pôs em causa as tradições e, ao mesmo tempo, (re)desco-
briu-se o valor do que se perdia, libertando energias adormecidas em prol da sua 
protecção.
Assim, a chegada da era industrial, contribuiu para uma nova visão sobre os monu-
mentos históricos e para a sua valorização, passando a privilegiar também os valores 
da sensibilidade e da estética.13 

3.1.1. evolução dos valores Patrimoniais

9 Françoise Choay, Alegoria do 
património, Lisboa: Edições 70, 
Julho 2010 (1ºed. 1982), p.24

10 sendo proibido “(...) demolir, 
destruir, danificar ou transfor-
mar em cal(...) qualquer edifício 
público da Antiguidade e todos 
os vestígios de edifícios antigos 
existentes sobre o solo da dita 
cidade ou nas suas proximi-
dades, mesmo que se encon-
trem em propriedades que lhes 
pertençam, na cidade ou no 
campo” in idem, p.46

11 idem, p.58

12 “O monumento passa assim 
a ser provido de valor nacional, 
valor esse fundamental para a 
definição do conceito de pat-
rimónio, estando este associado 
ao sentimento de pertença de 
uma determinada sociedade. 
Pela primeira vez o património é 
defendido, independentemente 
do período da sua produção, 
reforçando o seu valor histórico, 
afectivo e identitário.” 

13 “Com efeito, a chegada 
da era industrial enquanto 
processo de transformação, 
mas também de degradação 
do ambiente humano, contribui, 
juntamente com outros factores 
menos importantes, como o 
Romantismo, para inverter a 
hierarquia de valores atribuídos 
aos monumentos históricos e 
para privilegiar pela primeira 
vez os valores da sensibilidade, 
nomeadamente estéticos.”, 
in Françoise Choay, Op. Cit. 
p.112

[74] Herculano após escavações 
arqueológicas, vista da frente 
portuária

[75] Pompeia (2018)
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Contribuiu também para a escala universal do conceito de monumento histórico; para 
a consequente generalização e aceleração das legislações de protecção do mesmo; e, 
finalmente, para a criação do restauro/conservação enquanto disciplina autónoma.14 

Fruto das grandes alterações vividas nesta época, assistiu-se à concepção da noção de 
património histórico, acompanhado de diferentes correntes ideológicas que alertavam 
para a salvaguarda do património construído. 
Françoise Choay distingue o olhar antiquário “que construía do monumento uma 
imagem independente e tão analítica quanto possível,” e o novo olhar do artista 
romântico que “(...) inscreve o monumento numa encenação sintética, que o dota de 
um valor pictórico suplementar, sem relação com a qualidade estética própria.”15 

Tal como o processo de industrialização, o processo de consagração do monumento 
histórico desenvolveu-se de diferentes formas.

A nostalgia16 que alimenta diversos revivalismos conduziria “a uma dramática confusão 
entre preservação e reconstrução durante o século XIX (…)”17.
O desenvolvimento de teorias mais sólidas sobre recuperação e restauro dos Monu-
mentos, deu origem a uma nova disciplina, que os ingleses designaram Conservação, 
enquanto os franceses e italianos chamaram Restauro. 
Assim, no contexto da Revolução Francesa e da Era Industrial, surgiram duas perso-
nagens históricas que formalizam duas doutrinas antagónicas: uma doutrina inter-
vencionista, apresentada por Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879) em França – Restau-
ro Estilístico; e uma outra anti-intervencionista, com John Ruskin (1819-1900) em 
Inglater ra – Restauro Romântico (conservação).18 

Conhecemos a posição de Viollet-le-Duc a partir de escritos e de diversos restauros, 
que contribuíram para a construção de uma doutrina.
A sua contribuição é muitas vezes traduzida através de uma conhecida definição do 
seu Dicionário:

“Restaurar um edifício não significa conservá-lo, repará-lo ou refazê-lo, mas 
sim restabelecê-lo num estado de plenitude que pode nunca ter existido a um 
dado momento.”19

Viollet-le-Duc defendeu um intervencionismo militante, propondo o restauro unitário 
como método eficaz de restabelecer a forma primitiva dos monumentos do passado.
Junto do inspector dos monumentos, Prosper Merimée, Viollet-le-Duc encarregou-se 
de recuperar os antigos monumentos românicos, góticos e medievais, destruídos no 
contexto da revolução Francesa.

O restauro estilístico, sugerido por Viollet-le-Duc, procurava uma unidade de esti-
lo recuperando a forma ideal dos monumentos antigos. Esta doutrina justificava a 
demolição ou alteração de partes e adições que tivessem sido realizadas em épocas 
posteriores à inicial.

14 “A revolução industrial 
enquanto processo em 
desenvolvimento planetário 
concedia virtualmente ao 
conceito de monumento 
histórico uma conotação 
universal, aplicável à escala 
mundial. (…) contribuiu, por 
um lado, para a generalizar 
e acelerar as legislações de 
protecção do monumento 
histórico e, por outro lado, para 
fazer do restauro uma disciplina 
autónoma”, in Françoise Choay, 
Op. Cit., p.112-113

15 idem, p.116

16 A memória de apego ao 
passado, que deve permanecer 
no presente e no futuro, e 
onde se conciliam conceitos de 
historicismos e nacionalismos, 
apelidou-se de nostalgia, 
segundo Paul Phillippot. 
Paul Philippot, Philosophy, 
Criteria, Guidelines in 
Proceedings of the North 
American International 
Conference, Pennsylvania, 
1972, p.367

17 José Aguiar, Cor e Cidade 
Histórica - Estudos cromáticos 
e conservação do património, 
Porto, FAUP, 2005, p.38

18 Françoise Choay, Op. Cit. 
p.129

19 Eugène Viollet-le-Duc, Dic-
tionnaire raisonné de l’archi-
tecture française du XIe au XVIe 
siècle, éd. Bance et Morel, 1854 
à 1868, t. 8, chap. Restaura-
tion, p. 14

[76] Catedral de Notre-Dame 
de Paris, fachada antes do seu 
restauro, por volta de 1841

[77] Catedral de Notre-Dame 
de Paris, Fachada gótica do 
projecto de Viollet-le-Duc 
(1843). Destaca-se o plano de 
reconstrução das flechas góticas 
sobre as torres da fachada 
principal

[78] Desenho de Viollet-le-Duc, 
detalhe do sistema construtivo 
do pináculo da Catedral de 
Notre-Dame de Paris. É pela 
observação deste detalhe que 
Viollet-le-Duc fala da Arte da 
Idade Medieval como comple-
ta, prestando-se à execução 
minuciosa tanto das obras 
mais modestas como das mais 
complexas

[79]
Castelo Imperial de Pierrefonds 
antes do restauro de Violelt-
le-Duc, tirada por volta de 
1890-1900

[80]
Castelo Imperial de Pierrefonds 
após o restauro de Violelt-le-
Duc, por volta de 1918
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Num mesmo sentido, Viollet-le-Duc entendia que era possível refazer uma obra incom-
pleta, segundo a compreensão da coerência total da obra, levando a intervenções 
arbitrárias, como, por exemplo, “a fachada gótica inventada da catedral de Cler-
mont-Ferrand, coruchéus acrescentados a Notre Dame de Paris e à Sainte- Chappelle, 
esculturas destruídas ou mutiladas substituídas por cópias, reconstituições fantasistas 
do castelo de Pierrefonds, reconstituições compósitas das partes superiores da igreja 
de Saint- Sernin em Toulouse.”20  

Desta forma, a doutrina apresentada por Viollet-le-Duc mostrou-se pouco segura, as 
reconstruções e novas adições confundiam-se e a atitude de idealidade do monumen-
to que procurava era confundida com simples criação. Tal invalidava grande parte do 
seu espólio documental e desencadeava a perda da sua própria identidade e auten-
ticidade testemunhal. 
No entanto, graças a Viollet-le-Duc e às suas acções de restauro, muitos monumentos 
foram salvos da destruição total.21 

Ao mesmo tempo que Viollet-le-Duc defendia convictamente a sua visão estilística, 
John Ruskin, em Inglaterra, apressava-se a posicionar-se contra o defendido pelo seu 
“rival” com uma visão romântica.

O novo olhar do artista romântico “(…) inscreve o monumento numa encenação 
sintética, que o dota de um valor pictórico suplementar, sem relação com a qualidade 
estética própria.”22 
Pitoresco, relativo à palavra pintura e pictórico, é um ideal estético de grande debate 
cultural inglês a partir do século XVIII. Num cenário de industrialização, a pintura, os 
artistas, representam cenários de paisagens naturais que enquadram edifícios arruina-
dos23. A arquitectura, esvanecida pelo tempo, ganha valor ao integrar-se na Natureza.

“[…] em arquitetura, a beleza induzida e a beleza acidental são bastante 
inconsistentes com a preservação do caráter original, e o pitoresco é, portanto, 
observado na ruína e é suposto consistir na sua decadência. […] ele consiste 
na mera sublimação das fendas, das fissuras, das pátinas ou da vegetação; as 
quais permitem assimilar a arquitetura com a obra da Natureza e conferem-lhe 
aquelas circunstâncias de forma e cor, que são apreciadas universalmente pelo 
olhar humano.”24

John Ruskin vê na memória, o novo valor do monumento histórico, afirmando que 
“Nós podemos viver sem [a Arquitectura ], (...) mas sem ela não podemos recordar”25. 
Ou seja, para Ruskin, a arquitectura é “o único meio de que dispomos para conservar 
vivo um laço com um passado ao qual devemos a nossa identidade e que é constitu-
tivo do nosso ser”26, assumindo a memória como valor indissociável do Monumento.

Defendeu, assim, um anti-intervencionismo radical; olhou para as marcas do tempo 
nos edifícios da antiguidade como parte da sua essência. Apresentou uma ideologia 
que se opõe completamente à do restauro estilístico, criticou a atitude do arquitecto 
que tenta restaurar o edifício histórico e a busca do original (que já não existe). O 
único destino dos edifícios do passado seria, portanto, a sua degradação natural 
provocada pelo passar do tempo27.

20 Françoise Choay, Op. Cit. 
p.131

21 José Aguiar, Op. Cit. p.42

22 Françoise Choay, Op. cit., 
p.116

23 “Em pano de fundo, temos 
uma paisagem pitoresca na 
qual está integrado o edifício, 
enquanto em primeiro plano 
está o mundo em vias de indus-
trialização, sofrendo a agressão 
frontal e violentamente (…)”, in 
idem, p.118-119

24 John Ruskin, The Seven 
Lamps of Architecture, Nova 
Iorque : John Wiley, 1849, 
Capítulo VI, XVI, p.160

25 idem, Capítulo VI, II, p.147

26 Françoise Choay, Op. Cit. 
p.121

[81] William Turner, Interior da 
Abadia de Tintern

Joseph Mallord William Turner 
(1775–1851), conhecido como 
William Turner, foi um pintor 
romântico inglês. 
Aclamado por Ruskin como 
um génio artístico, especial-
mente pela forma “verdadeira 
e inspiradora” como repre-
sentava a natureza. Consegue 
expressar o expoente pictórico 
na sua obra. Num conjunto de 
ilustrações feitas para o livro 
“The History of Richmondshire, 
in the North Riding of Yorkshire” 
é visível a distinção entre o 
desenho analitico e o desenho 
pictórico: a forma analítica olha 
para o objecto descontextual-
izado, prevalecendo o seu valor 
decorativo; enquanto o pictórico 
parte da topografia e consiste 
na representação de vistas 
sintéticas nas quais o monu-
mento faz parte de um conjunto 
onde está cenograficamente 
inserido

[82] Pormenor da molduras de 
uma das janelas do Palácio Ca’ 
Foscari em Veneza, de John 
Ruskin, onde se pode observar 
as qualidades da textura e 
fendação da pedra

[83] Pormenor da Basílica 
de São Marcos em Veneza, 
aguarela de John Ruskin, 
realizada antes da publicação 
do livro “The Stones of Venice” 
(1851-1853)
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27 “[…]; então, essencialmente 
na minha opinião, um edifício 
não pode ser considerado no 
seu esplendor até quatro ou cin-
co séculos terem passado […]”. 
John Ruskin, Op. Cit. Capítulo 
VI, XVI. p.160
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“No verdadeiro sentido do termo, restauro significa «a destruição total que 
uma construção pode sofrer», «a coisa é uma mentira absoluta». O projecto 
do restaurador é absurdo. Restaurar é impossível. Tanto como dar vida a um 
morto.”28  

Neste sentido, para Ruskin, a reconstituição estilística seria impossível, pois compro-
meteria a autenticidade e valor evocativo e poético do monumento. Propôs antes a 
conservação preventiva, apoiada em operações básicas de manutenção.

“Cuidai dos vossos monumentos e não tereis a necessidade de restaurá-los (…) 
vigiai-os com um cuidado inquietante; conservai-o o melhor possível e a «todo» 
o custo de qualquer tipo de degradação. (…)”29 

A posição de Ruskin aproxima-se da de Viollet-le-Duc pela sua radicalidade e pela 
premissa de “dependência” da nostalgia do passado.
Após o trabalho fundador da primeira geração, perante o conflito e rigidez destas 
duas posturas e a constante necessidade de conservação dos monumentos, seguiu-
se, no final do século XIX, uma reflexão crítica e complexa dos arquitectos e teóricos 
italianos, dando origem a novas teorias do restauro, protagonizadas por Camilo Boito 
(1836-1914), cujas teorias servem de base para a estruturação do chamado restauro 
científico; Gustavo Giovannoni (1873-1947) no restauro científico (urbano); e Cesare 
Brandi (1906-1986) com o restauro crítico.

Boito, com formação em engenharia, arquitectura e história de arte, reuniu competên-
cias que permitiram situar-se na articulação de dois mundos: o mundo da arte e o 
mundo da modernidade técnica.30 

Através do seu texto “O restauro em arquitectura”, conseguiu criar uma ponte entre 
as ideias opostas de Viollet-le-Duc e Ruskin, construindo a sua doutrina. Tomou como 
ponto de partida a crítica de Ruskin, defendendo também ele a conservação dos 
monumentos, com base na manutenção e prevenção. No entanto, contrariamente a 
Ruskin, Boito defendeu uma acção interventiva mínima, aproximando-se do restauro 
de Viollet-le-Duc evitando, no entanto, o restauro integral e condenando a destruição 
dos acrescentos históricos – valorizou as transformações que o edifício sofre com o 
tempo, como parte insubstituível da autenticidade histórica.
Desta forma, Boito afirmou a legitimidade do restauro, não passando no entanto de 
uma solução de recurso. 

“(…), quando todos os outros meios de salvaguarda (manutenção, consoli-
dação, reparações não expostas à vista) falharam. Então o restauro revela-se 
como o complemento necessário e indispensável de uma conservação cujo 
próprio projecto não pode subsistir sem ele”31

Para Boito, era ainda essencial assinalar correctamente a distinção entre o original e 
o restaurado. A falta de autenticidade da zona restaurada deve poder ser distinguida 
dos elementos originais do edifício à vista desarmada, recorrendo a diversas práti-
cas: materiais diferentes, de diferentes cores dos do monumento original; inscrições 
e símbolos que especifiquem as condições e as datas das intervenções; e descrições 
escritas e fotográficas das diferentes fases de trabalho.32

28 Citando John Ruskin em: 
Françoise Choay, Op. Cit. 
p.130

29 John Ruskin, Op. Cit. 
Capítulo VI, XIX, p.162-163

30 Françoise Choay, Op. Cit. 
p.136

31 idem, p.137

32 Camilo Boito descreve oito 
princípios, apresentados no II 
Congresso dos Engenheiros e 
Arquitectos Italianos (1883): 
“1º. Diferença de estilo entre o 
novo e o antigo; 2º. Diferença 
dos materiais de construção; 
3º. Supressão de figuras e 
ornamentos; 4º. Exposição de 
partes antigas suprimidas, ab-
ertas ao público dentro de um 
espaço contíguo ao monumen-
to; 5º. Inscrição em cada parte 
renovada da data de restauro 
ou de um símbolo conven-
cional; 6º. Epígrafe descritiva 
gravada no monumento; 7º. 
Descrição escrita e fotográfica 
das sucessivas fases de tra-
balho, conservadas quer dentro 
do próprio edifício, quer num 
espaço contíguo, quer na sua 
forma impressa; 8º. Notorie-
dade da intervenção realizada”, 
in Camillo Boito, Conserver 
ou Restaurer : Les dilemmes du 
patrimoine, Besançon : L’Im-
primeur, 2000. p.41

[84] Pintura da antiga Porta 
Ticinese, de Pompeo Calvi, 
1857

[85] Porta Ticinese, vista do 
lado Sul

[86] Vista actual da Porta 
Ticinese, lado Sul, onde se pode 
observar o restauro de Camilo 
Boito, em 1861. A intervenção 
de Boito  foi fundamentada pela 
análise  complecta dos aspectos 
técnicos, formais e constru-
tivos do edifício, procurando 
alcançar a unidade formal do 
monumento. Foram demolidos 
os edifícios adossados à porta, 
recuperando o aspecto primitivo 
da volumetria e texturas. As 
novas adições distinguem-se 
pelas cornijas brancas que 
delimitam as ameias que foram 
adicionadas posteriormente; 
e pela textura da alvenaria de 
tijolo, distinta da de pedra
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Boito identificou ainda três métodos distintos de restauro, correspondentes a três 
classificações cronológicas de monumentos: para os monumentos da Antiguidade, 
o restauro arqueológico – com uma acção mínima e evidenciando a distinção entre 
o novo e o antigo e estudando cuidadosamente os vestígios arqueológicos; para os 
monumentos da Idade Média, o restauro pictórico – seguindo os critérios românticos, 
no respeito pela sua condição antiga e pitoresca; para os edifícios clássicos e renas-
centistas, o restauro arquitectónico – a proximidade histórica desta época, permite o 
restauro de elementos individuais, utilizando os mesmos materiais de construção.

Boito assumiu um papel importante na história da conservação, ao defender que cada 
monumento constitui um facto único e distinto, necessitando assim de uma aborda-
gem especifica.33  

No seguimento dos desenvolvimentos feitos por Boito com o Restauro científico, surgiu 
Gustavo Giovannoni, engenheiro e arquitecto italiano34, que se envolveu no desen-
volvimento das primeiras cartas nacionais e internacionais do restauro e conservação 
de monumentos, respectivamente a Carta Italiana do Restauro (1931-32) e a Carta 
de Atenas (1931).

Enquadrado no restauro científico, a posição de Giovannoni “procurava garantir a 
sobrevivência da autenticidade dos monumentos enquanto documentos históricos 
e enquanto obras de arte, recusando a sua renovação de acordo com paradigmas 
arquitectónicos contemporâneos, por esta afectar drasticamente a salvaguarda desses 
valores.”35. Defendia o princípio da intervenção mínima, considerando fundamental a 
manutenção regular dos monumentos, tirando partido das teorias de Boito.
Retomando, em grande parte, a essência do pensamento de Boito, Gustavo Giovan-
noni considerou cinco modelos possíveis de actuação em monumentos, apresentados 
por ordem hierárquica de prioridade: 1. a consolidação; 2. a recomposição; 3. a 
remoção de acrescentos ou desmontagem de partes não originais; 4. o completamento; 
5. a inovação.36 

Giovannoni aceitava ainda a existência de dois tipos de monumentos: os monumen-
tos vivos, aqueles que mantêm o seu uso original ou que são reutilizados de acor-
do com usos similares aos originais, havendo o mínimo de alterações com a sua 
adaptação funcional; e os monumentos mortos, as ruínas, vestígios arqueológicos, 
resumidamente, todos os monumentos testemunho de uma cultura desaparecida, cujo 
uso original desapareceu.37  

As teorias e trabalho de Giovannoni enquanto restaurador-urbanista estenderam-se 
até ao contexto urbano, sendo o primeiro a valorizar e a reconhecer a cidade (o 
ambien te urbano) como digna de conservação. Concedia aos conjuntos urbanos anti-
gos tanto um valor de utilização, como um valor museológico, e foi o primeiro a 
utilizar  o termo património urbano.
Giovannoni fundou o seu raciocínio na dualidade essencial dos comportamentos 
humanos «o homem repousa, o homem move-se», sobre o qual cria uma doutrina da 
conservação e restauro do património urbano. 

33 José Aguiar, Op. Cit. p.44

34 Concilia o polo da história e 
da conservação com as exigên-
cias da técnica da construção e 
do urbanismo.

35 José Aguiar, Op. Cit. p.50

37 idem, ibidem

[89] Esquema ‘‘piano di dirada-
mento’’ de Giovannoni
Proposta para os arranjamentos 
da Via dei Coronari e ruas adja-
centes (centro de Roma), 1911. 
Publicada em 1913, em Nuova 
Antologia

[87] Fotografia aérea da malha 
urbana de Roma nos anos de 
1920 - entre o Coliseu de Roma 
e a praça de Veneza - antes das 
operações de limpeza urba-
na para abertura de grandes 
vias - sventramenti - realizadas 
pelo regime fascista com grande 
intensidade.

[88] Fotografia da malha urba-
na de Roma em 1936  - mesma 
área representada na fotogra-
fia anterior - após as obras de 
construção da Via dell’Impe-
ro, hoje denominada Via dei 
Fori Imperiali, que foi traçada 
estrategicamente entre um dos 
maiores monumentos romanos 
e a Via dei Corso (artéria impor-
tante de Roma)

36 idem, ibidem
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Giovannoni condenou as reformas urbanistas do início do século XX (cf. figuras 87 
e 88), que destruíam os centros históricos para criar vias monumentais, isolando os 
monumentos, agora destituídos do contexto urbano. Neste contexto, criou um novo 
conceito - diradamento -, propondo a restauração de toda uma área urbana, moti-
vada pela afirmação do conceito de ambiente urbano (cf. figura 89). Esta prática 
permitia apenas a demolição de pequenas áreas que não tivessem interesse, de forma 
a libertar espaço para novas praças ou jardins, e a construção de novos edifícios de 
forma controlada e respeitando o ambiente urbano.

Embora as teorias de Giovannoni sejam consideradas como uma primeira formu-
lação correcta orientada à salvaguarda operática dos centros históricos, surgiram 
também algumas atitudes problemáticas, pela prática excessiva dos seus princípios – 
pela separação entre a cidade histórica e cidade nova, potenciando a primeira como 
estática, como cidade museu. 

Já no início do século XX, a teoria do restauro de Cesare Brandi constitui um marco 
importante na reflexão moderna da disciplina. Através de diversos escritos sobre o 
restauro, que abordam os problemas e polémicas da disciplina e das intervenções 
realizadas sob a sua administração do Instituto Central do Restauro (IRC, 1030-
1059)38, Brandi revelou uma actividade consistente, que culminou na publicação da 
Teoria do Restauro (1963).
Num contexto pós Segunda Guerra Mundial (1939-1945), com a Europa arrasada, 
com as suas cidades e monumentos destruídos, Cesare Brandi e o IRC actuaram a 
partir da experiência prática e sistemática, até à individualização das questões do 
restauro.

“O restauro constitui o momento metodológico do reconhecimento da obra de arte, na 
sua consistência física e na sua dupla polaridade estética e histórica, com vista à sua 
transmissão para o futuro”39

A partir desta premissa, Brandi abordou os principais temas do restauro: a unidade e 
o tempo da obra de arte, a sua matéria construtiva, as adições, as reconstruções e a 
pátina e limpeza.

No ponto de partida da teoria de Brandi está a definição da natureza da obra de arte, 
que impõe uma dupla valorização: a instância histórica, que a insere no tempo e num 
determinado lugar; e a instância estética. Sendo que o restauro deve respeitar ambas.

É sobre a instância histórica e na sua legítima inserção temporal que surgem alguns 
problemas do restauro e conservação, segundo Brandi: o problema da conservação 
ou remoção das adições históricas à obra; depois, o problema das reconstruções, 
para o qual distingue dois tipos de intervenção opostos, um na qual a obra pretende 
ser “retrodatada” e um outro em que a reconstrução pretende transformar a obra 
preexistente. 

“O restauro deve visar o restabelecimento da unidade potencial da obra 
de arte, desde que isto seja possível sem cometer um falso artístico ou um 
falso histórico, e sem apagar nenhum sinal da passagem da obra de arte no 
tempo” 40

38 Javier Rivera, “Restauración 
Arquitectónica desde los 
origenes hasta nuestros días. 
Conceptos, Teoría e Historia”, 
p.148.

39 Cesare Brandi, “Teoria do 
Restauro”, (trad. Cristina Prats), 
Amadora : Orion, 2006. p.4

40 idem, p. 6

[90] Templo Malatestiano de 
Rimini. Intervenção de Leon 
Battista Alberti (1450) com 
o encargo de transformar o 
templo gótico (séc.XIII) num 
mausuléu em estilo Renas-
centista. O templo inacabado 
apresenta o contraste da 
intervenção de Alberti através 
da diferenciação de texturas e 
vocabulário clacissista expresso 
pela justaposição do mármore 
à alvenaria de tijolo

[91] Detalhe da fachada. onde 
se observa a justaposição do 
tijolo e do mármore

[92] Fotografia do interior. 
Confronto entre a estrutura 
gótica, expressa nas abóbadas 
e cobertura em madeira, e a 
imagem clássica, expressa nos 
arcos talhados em mármore. 
Nesta intervenção, a arquitec-
tura clássica é utilizada como 
ferramenta e unidade capaz 
de absorver e transformar o 
edifício histórico, reconstitíndo-o 
na asserção de todas as épocas 
de construção do monumento

[93] O templo em ruínas após 
os bombardeamentos da 
Segunda Guerra Mundial
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O carácter crítico da teoria de Brandi é claro na afirmação de que o restauro é um 
acto crítico dirigido ao reconhecimento da obra de arte e no privilégio concedido à 
instância estética. Contudo, Brandi não negou a legitimidade de uma ação de inter-
venção que pretendesse “absorver e transformar […] a obra preexistente”41 (cf. figura 
94 e 95).

Em suma, a sistemática teorização de Cesare Brandi permanece como uma das mais 
completas tentativas de fornecer um corpus de regras e princípios conexos ao restauro, 
e a sua Teoria do Restauro permanece actual.42

reFlexões

42 Ignacio González-Varas, 
“Conservación de Bienes Cultur-
ales : Teoría, historia, princípios 
y normas”, p. 278.

[94] Neues Museum, David 
Chipperfield. A intervenção de 
Chipperfield não tenta reconsti-
tuir a feição primitiva neoclás-
siva do edifíco. Optando por 
conservar todos os fragmen-
tos do edifício que estavam 
em ruína, e a introduzir novos 
elementos em betão completan-
do-os

[95] Edifício-sede do Banco de 
Portugal, Gonçalo Byrne
O altar da antiga igreja de S. 
Julião é consolidado utilizando 
uma expressão neutra e simples

41 Cesare Brandi, “Teoria do 
Restauro”. Op. Cit, p.47
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Ao longo dos tempos e através das diferentes civilizações têm existido diferentes 
atitudes e perspectivas sobre o património e o que é o património.
Hoje, de forma geral, podemos dividir o património em dois grandes grupos: o 
património natural e o cultural.

A definição de património cultural tem vindo a evoluir ao longo dos tempos, tornan-
do-se mais alargada. Tomando como exemplo a definição da Convenção para a 
Salvaguarda do Património Cultural Imaterial da UNESCO43, em 2003, e a opinião 
de Luís Barros44 sobre o património cultural, podemos concluir que todos os bens, a 
nível histórico, arqueológico, arquitectónio e linguístico, são portadores de interesse 
cultural, enquanto testemunhas das civilizações.
O património cultural é o espelho de valores de memória, de autenticidade e singulari-
dade, integrando neste contexto os bens intangíveis que representam partes da iden-
tidade e memória de uma comunidade45. Resumindo, inclui-se no património cultural 
todos os bens tangíveis ou intangíveis, relevantes para o testemunho da identidade, 
cultura e história de cada comunidade.

Em 1985 a ideia nacional de património cultural reflectia-se na primeira Lei do 
Património Cultural – Lei Nº 13/85 de 6 de Julho (hoje revogada) – que oferecia uma 
definição já ampla, definindo património cultural como:

“(...) todos os bens materiais e imateriais que, pelo seu reconhecido valor 
próprio, devam ser considerados como de interesse relevante para a permanên-
cia e identidade da cultura portuguesa através do tempo.”46 

Foi substituída em 2001 pela Lei de Bases da Política e do Regime de Protecção e 
Valorização do Património Cultural, que introduziu a perspectiva de especial protecção 
e valorização:

“Integram o património cultural todos os bens que, sendo testemunhos com 
valor de civilização ou de cultura portadores de interesse cultural relevante, 
devam ser objecto de especial protecção e valorização.”47 

A verdade é que não existe um conceito legal de património cultural, mas sim múlti-
plos. Ao analisarmos diferentes conceitos, podemos afirmar que integra - e não é - o 
património cultural tudo o que pode ser testemunho de valor cultural, que contribua 
para a construção da memória colectiva e identidade de uma sociedade/comunidade.

O alargar do conceito de património, adaptando-se aos diferentes tempos e mentali-
dades, manifesta-se na inclusão de categorias como o património intangível ou o 
património natural.

Com a chegada da Revolução Industrial, o auge da industrialização e o posterior 
declínio de certas actividades industriais e extinção de várias unidades fabris, intro-
duziram-se igualmente novas noções de património na sociedade, provocadas pelo 
sentimento de perda.

3.1.2. Património industrial43 “(...) práticas, repre-
sentações, expressões, conhe-
cimentos e aptidões – bem 
como os instrumentos, objectos, 
artefactos e espaços culturais 
que lhes estão associados – que 
as comunidades, os grupos e, 
sendo o caso, os indivíduos 
reconhecem como fazendo par-
te integrante do seu património 
cultural.
Esse património cultural ima-
terial, transmitido de geração 
em geração, é constantemente 
recriado pelas comunidades 
e grupos em função do seu 
meio, da sua interacção com 
a natureza e da sua história, 
incutindo-lhes um sentimento de 
identidade e de continuidade, 
contribuindo, desse modo, 
para a promoção do respeito 
pela diversidade cultural e pela 
criatividade humana.” (Con-
venção para a Salvaguarda do 
Património Cultural Imaterial, 
2003, Art.º 2º, n.º 1)

44 “O património cultural inclui 
não só a herança cultural de 
cada povo que se manifesta 
pelas expressões «mortas» como 
os locais arqueológicos, os 
monumentos arquitectónicos 
relevantes pelos estilos que 
mostram ou pelos
eventos passados que evocam, 
enfim objectos artísticos e 
também de valor histórico hoje 
em desuso, mas também pelos 
bens culturais actuais, tangíveis 
e intangíveis, novas formas 
de artesanato englobando a 
assimilação local de novas 
tecnologias, as línguas e a sua 
evolução viva, os conhecimen-
tos e vivências actuais.” Luís 
Barros, Património, território 
e sociedade, Coordenação 
CICOP, Lisboa: Câmara Munici-
pal de Cascais, 2004, p.12

45 Vide Dec.-Lei n.º 107/2001, 
de 08 de Setembro, Lei de 
Bases da Política e do Regime 
de Protecção e Valorização do 
Património, Diário da Repúbli-
ca n.º 209/2001, Série I-A de 
2001-09-08; art.º 2º, alíneas 
3, 4.

46 Lei do Património Cultural, 
Lei n.º 13/85 de 6 de Julho, 
Artigo 1º

47 Lei n.º 107/2001, de 08 de 
Setembro, Op. cit.
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Desta forma, Maria da Luz Sampaio, situa o início da protecção do património indus-
trial em Inglaterra, na década de 1950, após a destruição de várias fábricas durante 
a fase final da segunda grande guerra.
Esta nova categoria de património cultural, o património industrial, representa os 
novos valores da sociedade, vivências, realidades sociais, políticas arquitectónicas, 
urbanísticas, técnicas, tecnológicas e socio-económicas.
Este foi um dos últimos tipos de património a ser reconhecido como tal, especialmente 
no sul da Europa - em Portugal a preocupação com o Património Industrial surgiu 
apenas em 1980 -, justificado pela imagem que estes edifícios e áreas transmitiam à 
população, muitas vezes associados a locais de conflictos políticos e sociais e, mais 
tarde, com a desindustrialização, ficaram também associados à degradação e ao 
esquecimento.

Durante vários anos foram necessários diversos debates e cartas de forma a alcançar 
um consenso e a actual definição. Finalmente, a Carta de Nizhny Tagil (Julho de 
2003), realizada pelo The International Committee for the Conservation of the Indus-
trial Heritage (TICCIH), definiu património Industrial como:

“O Património Industrial compreende os vestígios da cultura industrial que 
possuem valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico ou científico. Estes 
vestígios englobam edifícios e maquinaria, oficinas, fábricas, minas e locais de 
processamento e de refinação, entrepostos e armazéns, centros de produção, 
transmissão e utilização de energia, meios de transporte e todas as suas estru-
turas e infraestruturas, assim como os locais onde se desenvolveram actividades 
sociais relacionadas com a indústria, tais como habitações, locais de culto ou 
de educação”48

Esta definição foi mais tarde ratificada e proposta para aprovação definitiva, em 2011, 
na XVII Assembleia Geral da ICOMOS, e renomeada como “Princípios de Dublin”:

“O património industrial abrange os sítios, estruturas, complexos, territó rios 
e paisagens, assim como os equipamentos, os objectos ou os documentos 
relacionados, que testemunhem os antigos ou actuais processos de produção 
industrial, a extracção e a transformação de matérias-primas, e as infraestru-
turas energéticas ou de transporte que lhes estão associadas. O património 
industrial revela uma conexão profunda entre o meio cultural e natural envol-
vente, enquanto os processos industriais – quer sejam antigos ou modernos 
– dependem de recursos naturais, de energia e de redes de transporte, para 
poderem produzir e distribuir os produtos a amplos mercados. Este património 
compreende activos fixos e variáveis, para além de dimensões imateriais, tais 
como os saber-fazer técnicos, a organização do trabalho e dos trabalhadores, 
ou um complexo legado de práticas sociais e culturais resultantes da influência 
da indústria na vida das comunidades, as quais provocaram decisivas mudanças 
organizacionais em sociedades inteiras e no mundo em geral.”49

Esta carta é a que melhor define o património industrial, assim como a preservação de 
todo o contexto industrial circundante ao património em estudo.

A preservação, reutilização e integração de edifícios deste tipo é uma mais-valia para 
as comunidades próximas. Uma vez que grande parte destes territórios está atual-
mente degradado e em ruína, é uma oportunidade de regeneração.

48 TICCIH, Carta de Nizhny 
Tagil sobre o Património Indus-
trial, Tradução da responsa-
bilidade da APPI (Associação 
Portuguesa para o Património 
Industrial), Nizhny Tagil,
17 de Julho de 2003

49 Princípios conjuntos do 
ICOMOS--TICCIH para a Con-
servação de Sítios, Estruturas, 
Áreas e Paisagens de Património 
Industrial, “principos de Dub-
lin”, Tradução da responsabili-
dade da APPI, 28 de Novembro 
de 2011.

[96] Património Industrial - inte-
rior da fábrica Material de Guer-
ra
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Para falarmos de uma noção de identidade é necessário definir o espaço de enquadra-
mento do assunto em questão, devido ao seu carácter transversal – isto porque existem 
diferentes noções de acordo com a perspectiva dos diferentes ramos de conhecimento 
(Sociologia, Antropologia, Medicina, Filosofia, Direito, entre outros)
A noção submergiu o conjunto das ciências sociais e humanas no espaço de algumas 
décadas, impondo-se como uma palavra “mágica”, de interesse a quase todas as 
disciplinas e, certamente, a todas as sociedades.

Para um entendimento geral da história semântica do conceito de Identidade, temos 
como referência base o texto de Carlos Diogo Moreira, O enigma de Teseu, ou as 
identidades questionadas50.

A resposta à questão relativa à origem do conceito mostra-se difícil de encontrar, pois 
esta parece ser uma noção sem história, que remonta às próprias origens do pensa-
mento.
Carlos D. Moreira inicia a sua procura com a análise de autores pré-socráticos: 
Parménides e Heraclito, ambos preocupados com o problema do Eu e do Outro e com 
o conciliar dos conceitos de mudança e identidade. 

“A identidade é tensão entre o eu e o outro, entre sujeito e objecto.” e por isso, 
sempre em transformação, “daí a sua plasticidade, dinamismo, contigência e 
impureza.”51 

A construção da identidade é precisamente um processo contínuo, de formação e 
transformação, baseado no jogo de semelhanças e diferenças. É uma noção vasta que 
excede as questões das identidades humanas.52 

O problema ganhou contornos mais precisos, através da perspectiva de identidade 
apresentada pelos empiristas dos séculos XVII e XVIII, John Lock e Davis Home. 
Começando a aproximar-se das interrogações actuais, reflectem sobretudo sobre a 
questão do eu no tempo e, neste sentido, sobre a identidade pessoal.53 No entanto, 
nesta linha de pensamento, o problema permanece limitado à filosofia.

Quanto à divulgação do conceito nas ciências sociais e humanas, é apresentado 
o papel decisivo de Erik Erikson54, com a publicação da obra Infância e Sociedade 
(1950)55 , onde procura destacar o papel das interações sociais na construção da 
personalidade.

“Segundo ele a identidade pessoal desenvolve-se ao longo da vida através de 
várias fases a que correspondem outras tantas idades no ciclo da vida. A «crise 
de identidade» (é Erickson que forja esta expressão hoje tão divulgada) corres-
ponde a uma viragem no desenvolvimento da identidade (…)”56 

Outras vias de difusão do conceito foram: a influente obra de Gordon W. Allport, A 
Natureza do Preconceito (1954) que vem associar, pela primeira vez, a identificação 
à etnicidade; A teoria dos papéis, do início dos anos 1950, apresentada por Nelson 
Foote, para quem “(…) a identificação é um processo que permite compreender 
porque é que procuramos desempenhar um determinado papel”57 (apropriação pelo 

3.2. identidade

50 in Elsa Peralta e Marta Anico 
(Orgs), Patrimónios e Identi-
dade, Ficções Contemporâneas, 
Celta Editora: Oeiras, 2006. 
p.15-20

51 idem, ibidem

52 “Recorde-se,a  tal propósito, 
o enigma do barco de Teseu, 
cujos materiais foram sendo 
gradualmente substituídos à 
medida que se fazia a travessia 
entre Pireu e Delos: os sofistas 
de Atenas perguntavam-se, se 
no final, se tratava da mesma 
embarcação. O problema é, 
portanto, saber se um barco 
inteiramente restaurado ou um 
dado indivíduo considerado ao 
longo do tempo da sua existên-
cia podem ser entendidos como 
os mesmos não obstante as mu-
danças operadas.” idem. p.16

53 John Locke responde a esta 
questão através da memória: 
“Se sou a mesma pessoa do 
que há vinte anos é porque 
tenho recordação dos diferentes 
estados da minha consciência.”

54 Psicanalista de formação, 
deixa Viena e parte para os 
EUA onde descobre a antropo-
logia cultural. Trabalha sobre 
as bases da escola “cultura e 
personalidade”, debruçando-se 
justamente sobre os laços entre 
os modelos culturais de uma so-
ciedade e os tipos de persona-
lidade dos indivíduos que os 
integram.

55 Embora a sua contribuição 
só atinga um público mais vasto 
com a reedição de 1963.

56 Carlos Diogo Moreira, “O 
enigma de Teseu, ou as iden-
tidades questionadas”, in Elsa 
Peralta e Marta Anico (Orgs), 
Op. Cit. p.17

57 idem, p.

Património, identidade e memória



106 107

reFlexões

indivíduo de uma identidade, ou série de identidades, através da identificação); por 
último, a teoria do grupo de referência, “que designa o grupo com o qual o indivíduo 
se identifica e do qual tomo as normas e valores, sem que tenha de ser necessaria-
mente membro”58 e ganhou notoriedade com Robert K. Merton.

A noção de identidade adquiriu, sobretudo, um lugar de destaque no vocabulário 
das ciências sociais através do interaccionismo simbólico59, corrente que “(…) procura 
estudar o modo como as interacções sociais, através de sistemas simbólicos partilha-
dos, forjam a consciência que um indivíduo tem de si próprio, questão que, claro, está 
no cerne da problemática da identidade.”60 

Nos anos 1960 o termo foi divulgado nos Estados Unidos, tornando-se rapidamente 
utilizado de forma vasta e confusa.
A terminologia foi ainda reforçada pelo contexto político dos Estados Unidos, com a 
proliferação de reivindicações identitárias, impondo-se tanto no vocabulário mediáti-
co, como na análise política e social.61 

A Europa seguiu o exemplo rapidamente, como aconteceu em França nos anos 1980: 
uma vaga de afirmações identitárias, depois dos movimentos regionalistas dos anos 
1970, conotadas socialmente com questões de carácter religioso e/ou étnico.

Carlos D. Moreira vê “no sucesso da terminologia identitária a tradução de uma 
tendência histórica muito mais geral: a afirmação do indivíduo.”62 
Não podemos, no entanto, falar de identidade pessoal, sem falar de identidades 
colectivas, pois a primeira “(…) consiste em se exprimir através da pertença de grupos 
e, portanto, pelo cruzamento de identidades colectivas (homem, professore, pai de 
família, desportista, militante político, amador de livros e de música, etc) depois 
acumulados.”63. 
Desta forma, afirmamos que a construção da identidade se efectua através da selecção 
e organização que cada indivíduo faz das suas múltiplas pertenças.

Nesta perspectiva, quando falamos de identidade pessoal, falamos também de iden-
tidades colectivas. Um indivíduo possui uma identidade pessoal e várias identidades 
colectivas, que o relacionam com outros indivíduos com quem interage diariamente. 
Esta dinâmica cria outros tipos de identidade, como a identidade local.

A complexidade em torno do conceito de identidade é inquestionável. No entanto, 
conseguimos entender, através do discurso de diferentes autores, que existem carac-
terísticas gerais comuns a todas as noções de identidade: processo; dinâmico; trans-
formação; pertença; semelhança e diferença.

Elsa Peralta e Marta Anico, ao introduzirem o livro Patrimónios e Identidades, carac-
terizaram o conceito de identidade como “(…) reconhecimento e pertença, de acor-
do com a percepção da diferença e da semelhança.”64 Ao falarem do sentido de 
pertença, falam também da dualidade entre diferença e semelhança, porque ao nos 
identificarmos com um certo grupo, estamos a diferenciarmo-nos de outro(s).

Sublinham ainda a natureza dinâmica e inacabada do conceito ao afirmarem que 
a identidade é “(…), um processo dinâmico de negociação radicado no presente, 
sugerin d o a constante construção e reconstrução das suas fronteiras simbólicas”65

59 No entanto a adopção do 
termo “identidade” pelos in-
teraccionistas só se torna clara 
com a publicação em 1963, de 
Estigma, de Erwing Goffman, e 
de Convite à Sociologia, de Peter 
Burger.

60 Carlos Diogo Moreira, “O 
enigma de Teseu, ou as iden-
tidades questionadas”, in Elsa 
Peralta e Marta Anico (Orgs), 
Op. Cit. p.17 

61 Utilização extensiva no con-
texto politico, social e académ-
ico que caracterizava os Esta-
dos Unidos. Inicialmente mais 
ligada à experiencia feita pe-
los afro-americanos, e depois 
abrangendo reivindicações de 
todos os tipos (de género, orien-
tação sexual, da mulher, etc). Es-
tas conduziram à criação de de-
partamentos nas universidades 
sobre estas temáticas.

62 Carlos Diogo Moreira, Op. 
Cit. p.19

63 idem, ibidem

58 idem, p.

O já referido autor, Carlos Diogo Moreira, resume numa só frase as ideias acima 
descritas: 

“A construção da identidade é precisamente um processo que se leva a cabo em 
contraste diálogo com os demais; uma operação baseada no jogo de semelh-
anças e diferenças, um processo contínuo de formação e transformações.”66 

Concluímos, assim, que identidade é um processo dinâmico, que remete para a neces-
sidade de pertença do indivíduo a um grupo(s) - um centro de referência que permita 
construir traços comuns, baseados na percepção partilhada de uma continuidade da 
homogeneidade do Nós em oposição a Eles.67 
É através de símbolos e representações de pertença que assinalamos a semelhança e 
a diferença e, ao selecionarmos símbolos e representações para nos categorizarmos a 
nós próprios e nos apresentarmos aos outros, imaginamo-nos colectivamente.
Neste sentido a construção de identidade é um acto de imaginação e, por isso, social, 
histórica e culturalmente contingente, é um processo dinâmico.

A construção de identidade depende da selecção de determinados elementos de uma 
cultura específica e da sua conversão em narrativas simbólicas sobre a semelhança e 
a diferença. A activação de reportórios patrimoniais é uma forma de contribuir para a 
construção dessa narrativa. 
Ao estar em contacto com as características do local onde vive e com o seu património, 
o indivíduo é capaz de estabelecer uma ligação com a sua própria história e memória.

Lembrando a Lei de Bases da Política e do Regime de Protecção e Valorização de 
Património Cultural68, onde o património é visto como a identidade de um povo, a 
sua herança, símbolo da sua memória colectiva e ainda como um elo intergeracional 
que torna essa cultura viva e permanente, torna-se clara a relação entre património 
e identidade e a importância de ambos para uma mútua valorização e preservação.

66 Carlos Diogo Moreira, Op. 
Cit. p.19

68 lei nº 107/2001, de 8 de Se-
tembro

67 Karen A. Cerulo, “Identity 
Construction: New Issues, New 
Directions.” Annual Review of 
Sociology 23, 1997

64 Elsa Peralta e Marta Anico, 
“Introdução”, in: Elsa Peralta e 
Marta Anico (Orgs), Op. cit. p.2 

65 idem, ibidem
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3.2.1. identidade e arquitectura

Falar de Identidade e Arquitectura pode ter múltiplos significados. A arquitectura está 
presente em todos os momentos da vida de qualquer indivíduo (ou grupo de indiví-
duos) . Desde a casa aos edifícios públicos e as ruas que percorremos diariamente, a 
arquitectura é parte integrante e definidora das diversas identidades – pessoal, colec-
tiva, local. 
Quer isto dizer que as características de um dado edifício (ou conjunto) estabelecem 
uma ligação entre o indivíduo (ou grupo) e a sua própria história e memória. Torna--
se pois, relevante a compreensão dessas características e dessa ligação ao intervir no 
existente – de forma a preservar tanto o edifício, como as identidades a ele associadas.

Neste sentido, podemos falar da identidade do edifício, do monumento, especialmente 
no contexto de intervenção no existente e valorização do património e, portanto, no 
contexto deste trabalho. Porque para preservar o património edificado, e com ele a 
identidade de um povo, a sua herança e memória colectiva69, é essencial preservar a 
identidade do edifício.

A crescente necessidade de renovação e adaptação dos edifícios existentes, leva-nos 
a questionar se não estaremos, com isso, a destruí-lo, descaracterizá-lo. Para que tal 
não aconteça, é necessário procurar a “qualidade do edifício”, noutras palavras, a 
sua identidade, de forma a que a essência parmaneça, mesmo que com outro uso, 
outra vida.

Por identidade definimos aquilo que melhor identifica o edifício (ou conjunto) e o que 
este representa/simboliza, o que o difere de outros, levando a que seja defendida a 
sua preservação e reabilitação, em vez da substituição por algo novo. Esta procura 
pela essência do objecto é fundamental no processo de intervenção no preexistente.
É necessário definir quais os conjuntos de elementos que lhe dão a capacidade de 
distinção, permitindo a identificação. 

A protecção e valorização do património estão associados tanto ao simbolismo – de 
uma época/era, sociedade, cultura, etc – como às suas características formais, que os 
tornam excepcionais ou exemplares70.
Os elementos característicos ou identitários de um edifício podem estar na estrutura,  
na fachada, na organização, na materialidade, na luz, na relação com a cidade, entre 
outros. O simbolismo do edifício estará também representado por esses elementos, 
mais difícil de descrever, por fazer parte do imaginário colectivo (memória colectiva).
Desta forma, a intervenção no património, implica, para além de conhecimentos técni-
cos e capacidade de criar espaços a partir do existente, uma extraordinária análise 
do edificado, uma análise complexa, que tem tanto de importante como difícil e fasci-
nante.

Conhecer a identidade do edifício traduz-se em saber o que é insubstituível e o que 
pode ser alterado ou acrescentado. A ideia que a abordagem a uma preservação ou 
reabilitação implica um juízo de valor foi já amplamente apresentada no início do 
século XX, com a obra de Alois Riegl, Der moderne Denkmalkultus. Ao indicar diversas 
possibilidades de valorização do monumento, impõe-se ao sujeito da intervenção a 
necessidade de fazer escolhas. 

70 “a atribuição de valor dos 
monumentos históricos está 
directamente ligada à carac-
terística de excepcionalidade 
ou exemplaridade do bem 
patrimonial. (..) o que define tal 
exemplaridade em um objecto 
(…) é sempre uma questão 
polémica.”, in Célia Helena 
Castro Gonsales, A preservação 
do património moderno: 
Critérios e valores, 2º sem-
inário Docomomo, Salvador: 
Faculdade de Arquitectura da 
Universidade Federal da Bahia, 
2008, p.2

69 Tema tratado no capítulo 
seguinte.
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Mais tarde, Cesare Brandi, que teve como princípio a contribuição teórica de Riegl, 
confirmou esta necessidade de se estabelecer um juízo de valor em relação ao tema 
da restauração.

Ao identificarmos no valor do edificado, tanto a satisfação de necessidades sensoriais 
e espirituais, como os aspectos funcionais e o uso diário do monumento para fins 
pragmáticos, aproximamo-nos da ideia de Riegl de uma intervenção “ (..) activa e 
socializada, tanto em termos culturais como em termos pragmáticos.”71. 
É então importante pensar nas intervenções como continuação do passado e não 
como uma paragem no tempo. Estudar o edifício, compreender o seu carácter e 
avançar para uma nova fase onde se une passado, presente e futuro.

Aceitamos assim que, para preservar reabilitando e dando um uso diário ao monumen-
to, é necessário aceitar algum grau de transformação. Uma transformação consciente 
do valor do existente, respeitando-o e mantendo viva a identidade do mesmo.

Após a reflexão sobre o tema da identidade na arquitectura, e mais precisamente, da 
identidade do edifício na intervenção e reabilitação de edifícios, é importante aplicar 
as ideias retiradas naquilo que é a componente prática dessa reflexão.
Os arquitectos espanhóis do atelier HArquitectes têm, na sua obra, vários exemplos de 
intervenções em edifícios preexistentes e património histórico onde esta atitude perante 
a identidade do edifíco existente é visível e marca todo o tema de projecto. Escolhemos 
como referência o Centro Cívico La Leialtat Santsenca em Barcelona (cf. figura 97) e 
o Centro Cívico Cristalleries Planell, também este em Barcelona (cf. figura 98)- ambos 
seleccionados para o Prémio Europeu AADIPA 2019 de intervenção no Património 
Arquitectónico, tendo o primeiro ganho o primeiro prémio.

“O que detetamos como oportunidade nestes casos é que o resultado não se 
pode entender sem a preexistência. Quer dizer, para nós, a preexistência só 
faz sentido se for algo essencial ao projecto e isto é algo que tem a ver com a 
história do edifício e com a sua matéria (…)”72

Realmente, nas suas obras, é visível a importância da preexistência, das marcas do 
tempo e da história do edifício. A estratégia passa, em ambos os projectos mencio-
nados, por identificar tudo o que se deverá manter do edifício existente, adaptando-o 
aos novos usos, com o máximo de funcionalidade possível e respeitando sempre o 
preexistente. 

No caso do projecto do Centro Cívico La Leialtat Santsenca, os próprios arquitectos 
abrem o texto de descrição do projecto com os “três pontos de partida”, que são: o 
entendimento do valor histórico do edifício Lleialtat Santsenca (1928); conhecer o 
estado actual do edifício detalhadamente; e serem sensíveis a todo o processo colabo-
rativo iniciado por organizações do bairro com o objectivo de recuperar Lleialtat 
(2009). 
A partir desta premissa definiram quatro objectivos para a intervenção: aproveitar o 
máximo possível da edificação original; traçar uma estratégia de intervenção definin-
do as acções imprescindíveis, quer de conservação, quer de adição; estabelecer um 
diálogo intenso com o contexto; e elaborar uma proposta sustentável, respeitando a 
preexistência e as novas intervenções.73

71 Nnateresa Fabris, “os 
valores do monumento”, in Alois 
Riegl, O culto moderno dos 
monumentos, a sua essência e a 
sua origem, São Paulo: Perspec-
tiva, 2014. p.20

72 HArquitects 2010 2020, 
Madrid: El Croquis, nº203, 10 
de Março de 2020

73 descrição do projecto pub-
licada pelos arquitectos: http://
www.harquitectes.com/project-
es/centre-civic-lleialtat-santsen-
ca-harquitectes/[97] Centro Civico La Leialtat, 

Barcelo, Espanha.
HArquitectes, 2012-2017
Planta de implantação.

[98] Centro Civico Cristalleries 
Planell, Barcelo, Espanha.
HArquitectes, 2016
Planta de implantação.
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Desta forma, efectuam-se escolhas que definem a estratégia de intervenção, sempre 
de forma consciente em relação à preexistência, à sua história e importância, quer isto 
dizer à sua identidade. 

O edifício La Leialtat abriu em 1920 como uma cooperativa de trabalhadores incluin-
do no seu programa uma mercearia, uma padaria, espaços para lojas, um café, um 
pequeno teatro, escritórios e uma livraria. Mais tarde serviu uma fábrica e depois uma 
discoteca, tornando-se propriedade do Estado em 2006. 
Depois de vários anos inutilizado e vazio, foi lançado um concurso para a sua reati-
vação, ganho pelos HArquitects. O projecto foi concretizado em 2017 depois de um 
processo conjunto com a comunidade local.

Como com o projecto Cristalerias (descrito mais a frente), os arquitectos procuraram  
encontrar um balanço entre o interesse na preservação do património e as necessi-
dades dos novos usos, para a definição de uma estratégia de intervenção.
O primeiro passo na definição dessa estratégia foi a tomada de decisão relativamente 
“ao que fica e o que sai”.

Em primeiro lugar, a forma e composição do edifício mantiveram-se. Composto 
por três corpos (cf. figura 99 e 101): o corpo principal, com fachadas para as ruas 
Olzinelles e Altafulla, contendo os dois espaços principais (o antigo espaço para lojas 
no piso térreo e o átrio no primeiro piso); o corpo central, com acesso pela rua Altaful-
la; e o corpo interior em forma de L, sem acesso directo ao exterior. 
De seguida foram definidos concretamente os elementos a manter ou demolir. Com 
base na decisão (já referida) de que se deve manter o máximo possível, decidiram 
demolir tudo aquilo que não seria recuperável. O que significa que apenas as facha-
das, as paredes interiores e alguns elementos estruturais se preservariam.
Relativamente aos acessos ao edifício, mantiveram o acesso principal, localizado 
na rua Olzinelles e um acesso secundário para cargas e descargas e uma saída de 
emergência na rua Altafulla.

Como átrio da entrada principal foi proposto um vazio longitudinal que atravessa todo 
o edifício e conecta os três corpos estruturais e todos os espaços, antigos e novos (cf. 
figura 99)
Funciona com um desenvolvimento gradual do espaço mais público (junto a rua) para 
o mais privado (ao fundo do edifício). Este vazio torna-se numa espécie de rua interior 
- “criamos uma rua que é pátio, foyer, vestíbulo, é bar de verão, um umbráculo e a 
avenida de La Lleialtat.”74.
A sucessão de vazios configura um espaço limitado pelas novas fachadas que se 
opõem esteticamente às paredes existente, visivelmente cheias de história. O átrio dá 
luz e ventilação a todos os espaços e é o eixo delineador das circulações horizontais 
e verticais. 
Dentro do átrio uma característica sobressai em relação às outras: o conjunto de corre-
dores e escadas, descritas pelos arquitectos como sendo inspiradas nos andaimes de 
obra e, sobretudo, no Teatro Oficina de Lina Bo Bardi em São Paulo (1980-91).75 

A cobertura original não pode ser utilizada, ficando apenas as treliças no espaço prin-
cipal, foi construída uma nova cobertura (cf. figura 100) por cima de todo o edifício, 
associando volumetricamente os três corpos. Uma cobertura de duas águas assenta 
sobre uma estrutura metálica - construída com tecnologia ligeira de policarbonato 
celular orientado a Sul e com chapa de ferro orientado a Norte. A cobertura original, 
ainda que inutilizável, é um elemento que dá carácter ao edifício, é parte da sua iden-
tidade, e por isso, mantém-se mesmo sem a sua função original. 
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Civic Centre “Lleialtat Santsenca” - 1/4

Category A

SUMMARY

Three starting points: understanding the historic value of Lleialtat Sant-
senca (1928), an old working class cooperative in the Sants neighbor-
hood; knowing to the detail the building’s (physical) state to maintain 
as much as possible; and being sensitive to the whole collaborative 
process launched in 2009 by neighborhood organizations to recover 
the building.

To this end, four basic objectives were set out: first, taking advantage 
of everything that could be used from the original; second, defining an
intervention strategy marking out the essential actions, conservative or 
not, allowing to recover and increase the potential uses of all those spa-
ces; third, to establish an intensive dialogue – and tense, if due – with 
context; and fourth, to develop a sustainable proposal, regarding the 
work on the existing as well as the new interventions.

The building consists of three structural bodies: the main one, onto Ol-
zinelles and Altafulla streets, houses the two main halls (old shop on 
the ground floor and atrium on the first floor); the central one, with ac-
cess from Altafulla street; and the interior one, without access from the 
street, which is L-shaped. The precarious hygiene conditions in the rest 

of the constructions, besides their being poorly connected, encouraged 
to propose a large longitudinal void, joining the three volumes and all 
their spaces – new and old – through a gradual progression, from the 
more public to the more private spaces. The void results from comple-
tely demolishing the centerline near the party wall to  Olzinelles street, 
becoming a sort of interior street, emphasized in the second structural 
volume by enlarging the existing light well. Finally, behind the last struc-
tural volume, a triple space contiguous to the void of the two previous 
volumes wraps up the sequence. The succession of voids configures 
an atrium limited by ‘new’ facades opposed to  the existing party walls, 
which show traces of the  building’s history. The atrium brings light and 
air to all the spaces, becoming the axis of the  horizontal and vertical 
circulations, and offering  new potential of use for unforeseen programs.

The existing roofs could not be used, so only the trusses in the main 
hall were maintained. A new  roof is built above the whole building, as-
sociated volumetrically to the three structural bodies: three  gable roofs, 
with cellular polycarbonate to the south and insulated metal sheet to the 
north, above metal structure, illuminate and ventilate the atrium, with 
windows in the highest corners to favor natural convection.

Multipurpose room:
- Mobile and hanging elements to adapt the 
rooms to acoustic, thermal and security 
requirements.
- These hanging elements allow to hide the 
auxiliary uses and to hierarchize the use of a 
diaphanous space.

Structural body 1
- The bar is located where the old store was.
- The multipurpose room is in the old theatre location.
- The ground floor height allows a loft for classrooms,
  secretary and management below the loft.

Structural body 2
- It contains the technical support, 
installations and services program.
- The space below the roof hosts a 
room for young and children.

Street / Atrium / Foyer
Opening of a street to organise and 
illuminate the building, from emptying 
the existing slabs attached to the 
party wall.

Scaffolding and greenhouses
- Management of the natural light, ventilation, rain and 
thermal loss using agricultural technology based roofs.
- Underfloor heating from solar energy activates the 
existing walls inertia.
- Independent fire compartments occupied by metallic 
structures - scaffolding like - for circulations.

Wood partitions
- The regular and specific functional 
programmes are placed along the original 
structures as self standing boxes of cross- 
laminated timber.
- These spaces are illuminated and 
ventilated through the atriums.

Structural body 3
- In the first floor there is the 
workshop room.
- The room for young and children 
colonizes this terrace, with a light 
greenhouse roof that defines a 
bioclimatic space.

1927. Original building 2012. Previous state 2017. Restored façade

74 Fernanda Castro, “Gana-
dor Concurso La Lleialtat /              
HArquitectes”, Plataforma 
Arquitectura, 2013 

75 Descrição do projecto no 
publicada pelos arquitectos.

[99] axonometria - sobre os três 
corpos e a rua/átrio.

[100] Corte transversal pelo 
corpo principal - relação com a 
rua/átrio; cobertura nova sobre 
a antiga.

[101] Planta esquemática - os 
três corpos e acessos.
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A rua interior

[102] oposição entre a parede 
original (esquerda) e a nova 
fachada interior (direita) e a 
estrutura de corredores e es-
cadas que definem as ligações 
verticais e horizontais.

[103] Vista de cima, junto à 
cobertura. Aqui é visível a nova 
estrutura da cobertura e o 
revestimento a policarbonato.

[104] Vista a partir do interior 
do Corpo 2. Visível também o 
reforço estrutural de metal que 
envolve a coluna.

[105] página anterior
Plantas síntese do projecto. A 
vermelho estão identificadas as 
novas intervenções e a preto o 
que se manteve da preexistên-
cia.

[106] Cortes síntese do projec-
to: antes e depois da inter-
venção. 

[107] Fachada da Rua 
Olzinelles, depois da inter-
venção. 

[108] As mesmas janelas, vistas 
do interior - auditório. Aqui é 
possível observar os acrescentos 
de carpintaria de ferro.
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Como acima mencionado, as paredes interiores foram um dos elementos a manter . 
Nesse sentido, foram preservadas as paredes divisórias existentes, respeitando o 
aspecto visual o mais possível; reforçaram a estrutura com vigas metálicas onde 
necessário; e onde antes existiam janelas ou portas, agora dispensáveis, fecharam 
com parede de tijolo.

Relativamente à fachada protegida os arquitectos defendem que interessa mais a 
fachada que vemos hoje do que a original e, por isso, decidem preservar a aparência 
velha/vivida, reflectindo o passar do tempo (cf. figuras 109-111).
Limparam e repararam as patologias existentes, mas sem tentar recuperar a aparên-
cia original do edifício. 

“O tempo passa e é um valor que deve fazer parte da alma dentro do novo 
Leialtat, e a fachada vai ser a manifestação disso.”76 

Os novos elementos na fachada utilizam a estética e técnicas contemporâneas. Manti-
veram todos os vazios originais e adicionaram carpintaria de ferro, para responder as 
necessidades interiores (cf. figura 113). A fachada protegida, para além de ser classifi-
cada como património, é um elemento identitário - do edifício, da rua e do bairro - e, 
por isso, foi preservada.

Por último, a materialidade do edifício foi também preservada, marcando as novas 
intervenções através do uso do metal/ferro (cf. figura 113) e outros materiais contem-
porâneos (como o policarbonato), mas também com o uso abundante de tijolo - um 
material característico do edifício -, sendo que o novo tijolo se distingue completa-
mente do antigo (cf. figura 112).

No geral, podemos dizer que o valor do tempo e da história são a base da interpre-
tação (e definição), dos arquitectos, do que é a identidade do edifício. Um edifício que 
passou por diversos tempos, diversos usos, diversas histórias e, por isso, a sua identi-
dade é construída por esse caminho e não apenas pela construção original. 
Os arquitectos defendem esta ideia em todas as decisões que tomam: no espaço do 
átrio/rua interior; na forma como trataram a fachada; no tratamento das aberturas 
inutilizadas, fechando-as, mas marcando a sua preexistência; e a manutenção das 
asnas da cobertura antiga em contraste com a nova.
A história de todas as diferentes fases da vida deste edifício foi mantida e valorizada, 
definindo toda a abordagem e, consequentemente, o projecto final.

A propósito desta abordagem ao tempo e história, podemos ler o texto “Wind of 
Change” de Philip Ursprung, na revista El Croquis 203, sobre a visita a este edifício: 

“Enquanto caminhava pelos espaços chamou-me à atenção a forma como os 
arquitectos respeitaram igualmente todos os estratos históricos e como os justa-
puseram. Pude ler o edifício como se fosse um livro aberto, ver os vestígios de 
uma escada demolida ou o corte de uma viga; uma vez que permanece grava-
do nas suas paredes a totalidade de um século de história. Pude também sentir 
que o edifício mantém a sua aura, uma aura de um espaço até recentemente 
muitas vezes transformado e, agora, de novo, mais ou menos como era origi-
nalmente, excepto pela padaria e pelo armazém. As intervenções subtis revelam 
quão frágil é a dimensão histórica e quão valioso é o acesso ao passado.”77

77 Philip Ursprung, “Wind of 
Change. A Trip to the Buildings 
of Harquitectes”, idem, p.326.
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A fachada protegida

[109] A fachada em 1900, com 
o edifício a funcionar como 
fábrica.
[110] Em 2009, com o edifício 
abandonado.
[111] Após a intervenção e 
recuperação da fachada, em 
2017.

[112], [113] e [114] Detalhes 
- paredes com história e materi-
alidades (novas e antigas).

76 HArquitects 2010 2020, 
Op. cit.
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O Centro Cívico Cristalleries Planell, tal como o La Leialtat, é um projecto que respeita 
o edifício, identificando a sua história e a passagem do tempo como a principal carac-
terística da sua identidade.

O edifício reúne um equipamento público, destinado a alojar um centro de formação 
para adultos, uma sede de consórcio de normalização linguística e um espaço para 
organizações, num quarteirão triangular. Dois dos três lados são definidos por facha-
das protegidas (património) da antiga fábrica de vidro Planell, construída em 1913.
Um grande volume ocupa o quarteirão na sua totalidade; no entanto, a forma trian-
gular e as fachadas protegidas impedem uma ocupação completa do terreno. O 
programa é dividido em quatro pisos, afastados da fachada sul (cf. figura 115 e 116) 
- o pátio coberto resultante permite conciliar a edificação e o património melhorando 
as condições de luz natural das salas de aula (cf. figura 115).78 

Mais uma vez, surge o tema da fachada classificada como património que, neste caso, 
é realmente o único elemento sobrevivente da antiga fábrica e, por isso, importante 
para a caracterização da identidade do edifício, juntamente com a sua volumetria e 
forma pouco comum.
Num cenário completamente diferente, a abordagem nesta intervenção mostra-se 
semelhante à La Lleialtat, por não tentarem reproduzir o que seria a fachada original, 
mas sim valorizar a passagem do tempo e a história do edifício (cf. figura 117).

A materialidade cerâmica no alçado responde à vontade de valorização da fachada 
patrimonial, integrando-a em vez de a singularizar, usando e não sacralizando. 
Assim, novo e antigo surgem quase num mesmo plano, com materialidades e técnicas 
similares (cf. figura 117 e 118) e assumindo ambos obrigações de “encerramento”. A 
materialidade compõe-se a partir de razões estruturais e completa-se para melhorar 
as condições de luz nos pátios e para dar à fachada um material que está ligado à 
memória colectiva do Cristalleries Planell – o vidro (cf. figura 119).
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78 descrição do projecto 
publicada pelos arquitectos: 
http://www.harquitectes.com/
projectes/centre-civic-cristaleri-
as-planell-barcelona/

[115] Planta do piso térreo

[116] Afastamento da fachada 
protegida: fotografia do espaço 
entre a fachada e o novo 
edifício

[117] A fachada protegida

página seguinte
[118] Relação entre a fachada 
préexistente e a nova - entrada 
principal

[119] sobre a materialidade - 
entre o préexistente e o novo.
cerâmica de vidro
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“O que é memória. A memória é um glorioso e admirável dom da natureza, 
através do qual nos lembramos das coisas passadas, abraçamos as coisas 
presentes e contemplamos as coisas futuras pela sua semelhança com as pas -
sadas.
O que é memória natural. A memória natural surge unicamente do dom da 
natureza, sem qualquer tipo de auxílio.
O que é memória artificial. A memória artificial é o auxiliar e assistente da 
memória natural… e diz-se ‘artificial’ de ‘arte’ porque é encontrada artificial-
mente através da subtileza da mente.”79 

Por memória, geralmente entendemos a capacidade de recordar factos, coisas, ou 
vivências do passado. No entanto, o conceito de memória, tal como o de identidade, 
é complexo, contendo diferentes sigfinicados e diversas concepções, representantes de 
diversas abordagens a um mesmo fenómeno.

A origem da noção de memória encontra-se fundamentalmente no campo das ciên-
cias humanas. De forma a compreender o significado do valor da memória na arqui-
tectura, importa conhecer a origem e a evolução do conceito.

De acordo com Jacques Le Goff, existe uma distinção entre a memória nas sociedades 
sem escrita, ditas sociedades selvagens, e nas sociedades que têm simultaneamente 
memória oral e escrita. 
Relativamente à memória dos povos sem escrita, é-nos apresentada como o primeiro 
domínio onde se cristaliza a memória colectiva, aquele que dá fundamento à existên-
cia de etnias ou famílias, ou seja, os mitos de origem.
Esta memória organizava-se em torno de três grandes interesses: a identidade do 
grupo (identidade colectiva); o prestígio das famílias dominantes; e o saber técnico. 
Era entendida como um processo de transmissão de saberes através da oralidade.

O aparecimento da escrita está ligado a uma profunda transformação do conceito de 
memória colectiva, permitindo um duplo progresso, o desenvolvimento de duas novas 
formas de memória: a comemoração através de um monumento80; e o documento 
escrito. 

A passagem da memória oral à memória escrita é difícil de compreender, com os 
Gregos esta evolução torna-se um pouco mais clara.  

“A memória, distinguindo-se do hábito, representa uma difícil invenção, a 
conquista progressiva pelo homem do seu passado individual, como a história 
constitui para o grupo social a conquista do seu passado colectivo (…) entre os 
Gregos, da mesma forma que a memória escrita se vem acrescentar à memória 
oral, transformando-a, a história vem substituir, transformando-a, mas sem a 
destruir (…)”81

Os gregos da época arcaica consideravam que a memória tinha origem divina e 
personificaram-na através da deusa Mnemosine82. A memória teve também um papel 
de primeiro plano nas doutrinas órficas e pitagóricas: “Ela é o antídoto do Esquec-
imento. No inferno órfico, o morto deve evitar a fonte do esquecimento, não deve 
beber no Letes, mas, pelo contrário, nutrir-se da fonte da Memória, que é uma fonte 
de imortalidade.”83.

3.3. memória

79 Frances Yates, The art of 
memory, p.58

80 ”(…) a celebração através 
de um monumento comemorati-
vo de um acontecimento memo-
rável. A memória assume então 
a forma de inscrição (…).” 
- Grécia e Roma são o melhor 
e mais extremo exemplo desta 
nova relação com a memória. 
Jacques Le Goff, “Memória”, in 
Enciclopedia Einaudi, Volume 1, 
Porto: Imprensa Nacional-Casa 
da Moeda, Novembro de 1985, 
p.16-17

81 J.P. Vernant, Mythe et pensée 
chez les Grecs. Études de psy-
chologie historique, Maspero, 
Paris, 1965, p.41. Citado em: 
Jacques Le Goff, “Memória”, 
Op. cit. p.19-20

82 A deusa da lembrança e do 
esquecimento. Mãe de nove 
musas, criadas no decurso de 
nove noites passadas com Zeus 
– dela nasceram aquelas que 
distribuem os talentos artísticos.

83 Jacques Le Goff, “Memória”, 
Op. Cit. p.21
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Para Platão e Aristoteles, “a memória é uma componente da alma”. A memória 
platónica perde o seu aspecto mítico, não procurando, no entanto, fazer do passado 
um conhecimento. 
Aristóteles, entendendo a memória dessacralizada, distingue “a memória propria-
mente dita, a mnemê, faculdade de conservar o passado, e a reminiscência, a mamn-
esi, faculdade de evocar voluntariamente esse passado”84 
O afastamento do pensamento mítico – a laicização da memória - e a invenção da 
escrita permitiram à Grécia criar novas técnicas de memorização, a mnemotécnica85.
O avanço da rétorica, aliada ao desenvolvimento de estudos/ensino da memória 
(mnmotécnica), avança em direcção à criação da arte da memória, considerada indis-
pensável para a aprendizagem.

O conceito de memória sofreu grandes transformações na Idade Média, maioritaria-
mente justificadas pela difusão do Cristianismo como religião e ideologia dominantes 
e do quase monopólio que a Igreja conquistou no domínio intelectual.86

A memória tinha um papel importante no mundo social, cultural, escolástico e histo-
riográfico. Nestes tempos existia um equilíbrio entre memória oral e memória escrita, 
intensificando-se o recurso à escrita como suporte da memória, pelo menos no grupo 
dos clérigos e literados. 

Mais tarde, com o aparecimento da imprensa – na passagem para o renascimento 
– deu-se uma grande alteração ao estatuto da memória. Por um lado, porque possi-
bilitou a multiplicação dos tratados e todos os tipos de reflexão a seu respeito, e a 
rápida disseminação desses; por outro lado, porque tornou questionável a função da 
memorização perante a possibilidade da reprodução mecânica.

A teoria clássica da memória formada na Antiguidade greco-romana foi modificada 
pela escolástica, que tivera lugar central na vida escolar, literária e artística da Idade 
Média e desapareceu quase completamente com o movimento humanista.
A reintegração do estudo da memória no campo da filosofia surgiu com uma abor-
dagem que não está ligada nem à oratória, nem ao serviço da religião, mas que se 
apresenta como uma função autónoma da mente/espírito.

Com o aparecimento das grandes máquinas de calcular no decurso da Segunda 
Grande Guerra, surgiu uma aceleração da história, técnica e científica. Comparada 
com a memória das máquinas, a memória humana é instável e maleável, enquanto 
a primeira, à semelhança dos livros, é estável e com uma facilidade de evocação até 
então desconhecida.

No entanto, a memória electrónica é apenas um auxiliar, um servidor da memória e 
do espírito humano - memória artificial. 
Como consequência desta nova revolução, surgiu o efeito metafórico da extensão do 
conceito de memória e a influência por analogia da memória electrónica sobre outros 
tipos de memória, como a memória biológica.

Com os desenvolvimentos da memória na sociedade e com o aparecimento das 
máquinas, a memória passou a ser simultaneamente valorizada e desvalorizada: 
valorizada pela multiplicação dos meios de registo e das instituições que os preser-
vam (bibliotecas, arquivos, museus) e desvalorizada por não ser considerada essencial 
para o conhecimento.

84 Jacques Le Goff, “Memória”, 
Op. Cit. p.22

85 Esta invenção é atribuída 
ao poeta Simónides de Céos 
(cerca de 556-468). Depois de 
Simónides surge um grande dis-
tinção entre a “memória para 
as coisas” e a “memória para 
as palavras”. Hoje, estamos 
sobretudo informados sobre 
mnemotécnica grega pelos três 
textos latinos: a Rhetorica ad 
Herennium, mestre anónimo de 
Roma, entre 86 e 82 a.C.; o De 
oratore de Cícero, 55 a.C.; e 
o Institutio oratória de Quin-
tiliano, no final do séc.I. 
Estes textos colocam a memória 
no grande sistema da retórica, 
como a quinta operação: “de-
pois da invention (encontrar o 
que dizer), a dispositivo (colocar 
em ordem o que se encontrou), 
a elocutio (acrescentar o orna-
mento das palavras e das figu-
ras), a actio (recitar o discurso 
como um actor, por gestos e 
pela dicção) e enfim a memoria 
(memoriae mandare “recorrer à 
memória”).”, in idem

86 A cristianização da memória 
e da mnemotécnica, a memória 
dos mortos (principalmente dos 
santos), o papel da memória 
no ensino que articula o oral 
e o escrito, e o aparecimento 
dos tratados de memória (artes 
memoriae), são os traços mais 
característicos das transfor-
mações da memória na Idade 
Média.

Por sua vez, a expansão das sociedades na segunda metade do século XX clarificou a 
importância da memória colectiva.

“A memória é um elemento essencial para o que se costuma chamar de iden-
tidade, individual e colectiva, cuja busca é uma das actividades fundamentais 
dos indivíduos e das sociedades de hoje.”87

Segundo Maurice Halbwachs, a memória é construída socialmente; por mais pessoal 
que seja, deve ser compreendida como um fenómeno colectivo e social. A análise de 
Halbwachs88 sobre a formação dos quadros sociais da memória não representa a 
rejeição absoluta do indivíduo. A elaboração do conceito de memória colectiva signifi-
ca que esta é entendida como uma memória estruturada por vivências dentro de um 
grupo ou sociedade e pode ser assimilada como uma agregação de memórias indi-
viduais. 

A memória colectiva envolve múltiplas memórias individuais, no entanto não as 
representa, é-lhes externa. Quer dizer, cada indivíduo é membro de vários grupos, 
maiores ou menores, e a memória individual de cada um é informada e moldada 
pelas memórias (colectivas) desses vários grupos.

A memória de um grupo, por sua vez, tem origem em dois tipos, diferentes e 
contrastantes, de lembranças: as lembranças vividas (memória vivida), que surgem 
de vivências partilhadas em relação a um determinado assunto, acontecimento, e 
no contexto da arquitectura, um lugar, espaço, edifício; e as lembranças registadas 
(memória registada ou histórica), que surgem dentro de um contexto histórico, sem 
qualquer origem nas memórias individuais dos sujeitos.
Desta forma, a memória histórica89 surge no contexto da memória colectiva, num 
período/época que não vivenciamos, pelo que o que nos chega são registos escritos, 
falados, construídos (mais uma vez no contexto da arquitectura).

“Seria o caso, então, de distinguir duas memórias, que chamaríamos, se o 
quisermos, a uma interior ou interna, a outra exterior; ou então a uma memória 
pessoal, a outra memória social. Diríamos mais exatamente ainda: memória 
autobiográfica e memória histórica. A primeira apoiaria-se na segunda, pois 
toda a história da nossa vida faz parte da história em geral. Mas a segunda 
seria, naturalmente, bem mais ampla do que a primeira.”90 

A memória registada ou memória histórica surge, portanto, pela necessidade dos 
indivíduos compreenderem um determinado acontecimento que teve influência para a 
sua colectividade, ou seja, para a sua sociedade. 

Segundo Halbwachs, memória é “(…) uma reconstrução do passado com a ajuda 
de dados emprestados do presente (…) ”91.Estes dados são os quadros sociais que 
permitem a fixação da memória no tempo e no espaço. Consistem em datas impor-
tantes, tempos e lugares na história da comunidade/grupo, que contribuem para 
determinar onde e quando o acontecimento/acto que queremos relembrar aconteceu. 

Aqui é compreensível a importância do lugar como factor e condicionante para a 
lembrança do acontecimento/acto.

87 Jacques Le Goff, “Memória”, 
Op. Cit. p.46

88 No primeiro dos seus 
trabalhos sobre memória, Les 
cadres sociaux de la mémoire

89 “Por história é preciso en-
tender então não uma sucessão 
cronológica de acontecimentos 
e de datas, mas tudo aquilo que 
faz com que um período se dis-
tinga dos outros, e cujos livros e 
narrativas não nos apresentam 
em geral senão um quadro 
bem esquemático e incomple-
to.” In Maurice Halbwachs, A 
memória coletiva, São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais 
LTDA, 1990. p.60

90 Maurice Halbwachs, A 
memória coletiva, São Paulo: 
Edições Vertice, 1990. p.55

91 idem, p.71
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Um lugar é o resultado da interacção entre a sua componente física e o evento huma-
no ou social que aí ocorre; onde o ambiente construído, com as suas características, 
forma um dos mais importantes quadros sociais da memória do grupo.92 
Qualquer evento, atitude ou experiência, sendo ele bom ou mau, a um nível individual 
ou de grupo, ocorre num determinado espaço, público ou privado. Desta forma, este 
espaço torna-se numa parte fundamental da memória e, quando visto ou visitado pelo 
indivíduo ou grupo, estimula a lembrança da memória ou do evento que aí aconteceu.

Para além disso, enquanto o lugar sobreviver a memória é conservada e o indivíduo 
(ou grupo), sentir-se-á seguro e confortável. No entanto, quando o lugar desaparece, 
a memoria irá, também ela, desvanecer.
Consequentemente podemos afirmar que o ambiente construído (o lugar, edifício, 
etc) com as suas características - a sua identidade -, forma uma condição principal e 
essencial na manutenção da memória colectiva e memórias individuais.

Da mesma forma que o lugar é essencial para a construção e manutenção da memória 
colectiva, a memória registada - dos lugares, espaços e edifícios - é também um 
factor/condição importante para a valorização do lugar/espaço, como algo que se 
reconhece como valioso para uma (ou várias) memória(s) colectiva(s). Relativamente à 
memória vivida, esta também é marcante, através das vivências e recordações colec-
tivas que um determinado lugar, espaço ou edifício proporciona aos vários grupos 
“afectados”, desde a sua origem à actualidade, mesmo enquanto ruína ou espaço 
abandonado. 

A memória colectiva, ao abranger estes dois conceitos, de memória registada e 
memória vivida, torna-se num parâmetro regulador da valorização patrimonial ou 
de qualquer edifício (ou conjunto) a ser reabilitado. É necessário, face a um período 
actual, compreender como é que a colectividade vivencial do edifício se pode conju-
gar com a sua memória histórica pois todos estes conceitos permitem ao homem e 
às sociedades, enriquecer-se (tanto no sentido intelectual, como no sentido vivencial).

92 Aida Hoteit, Role of the 
landscape in the preserva-
tion of collective memory and 
the enhancement of national 
belonging, Canadian Social 
Science Vol.11(3), 2015
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3.3.1. memória e arquitectura

“Cada obra desaparecida é uma nova mutilação na memória colectiva (…)”93 

A perda da memória está também associada à perda de identidade. Objectos e 
construções/estruturas têm a propriedade de evocar lembranças que, no presente, 
contribuem para a construção da identidade (individual e colectiva).
As construções contam-nos parte importante da relação entre a cidade e os seus 
habitantes, a organização do espaço, a materialidade, as técnicas construtivas (traços 
materiais) são elementos que corroboram para ativar a memória dos indivíduos que 
se relacionam naquele espaço.

As edificações participam na identidade do indivíduo no momento em que acionam 
a memória - quer seja para garantir orientação espacial, fazer referência a outros 
lugares ou para reavivar lembranças de factos pessoais ou provenientes da história 
pública que ocorreram naquele espaço, garantindo o sentimento de pertença a um 
espaço, cultura e tempo histórico.
As edificações que resistem à passagem do tempo, ainda que com funções e formas 
diferentes das originais, permitem à contemporaneidade constatar a permanência de 
alguns valores não só formais – embora a referência seja material – mas também 
ligados às práticas sociais.

Desta forma, a memória, ao lado da identidade, é um tema essencial na intervenção 
no património arquitectónico. Uma intervenção consciente conta o passado e o 
presente, aquilo que foi, o que passou a ser, mas que já não é, bem como as várias 
possibilidades para aquilo que se poderá tornar.
Este jogo evocativo deve aparecer nos detalhes e, ao contrário do que se possa pensar, 
não requer uma reprodução do programa original. 
Da mesma forma que, para falar da identidade do edifício, procuramos as carac-
terísticas/os elementos que o caracterizam e tornam único/exemplar e importante a 
reabilitar, devemos também procurar os elementos ou características que fazem deste 
edifício parte fundamental da memória colectiva, do lugar e de quem o habita.

Um exemplo simples é caso do Centro Cívico de Cristalleies Planell - anteriormente 
referido – onde a utilização de tijolos de vidro na fachada evoca a memória colectiva 
do edifício – antiga fábrica de vidro.

Um outro exemplo de reabilitação onde a memória colectiva é evocada e valorizada 
é o Neues Museum, em Berlim, com o projecto de David Chipperfield (cf. figura 120).
Na perspetiva de Chipperfield a reabilitação ou, neste caso, o restauro/reconstrução, 
de um edifício em ruína deve ser visto como uma oportunidade para, aproveitando 
algo bom do passado e pensando no potencial do futuro, criar algo novo que acres-
cente ao valor da preexistência.

“Embora não queiramos abandonar completamente a inovação, continuamos 
a respeitar a história, a tipologia e o lugar. (...) Então, eu acho muito interes-
sante a ideia de podermos tocar o tecido histórico e aumentar o valor de algo 
preexistente ao adicionarmos algo novo. Não temos que dizer ‘Oh, é uma 
ruína, não podemos tocar-lhe’ (…)”94 

93 Javier Dominguez, Recuper-
ar la memoria: arquitectura y 
legado histórico 1980-2005, 
Valencia: Ediciones Generales 
de la Construcción, 2007, p.8

94 David Chipperfield na 
entrevista: Juan Antonio Cortés, 
“Conciliación de contrarios: 
Conceptos. Entrevista con Sir 
David Chipperfield”, in David 
Chipperfield 2006-2010, Ma-
drid: El Croquis, nº150, 2010.

[120] Neues Museum, Berlin, 
Alemanha
David Chipperfield, 1993 - 
2009
Planta de implantação
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O arquitecto explica o objectivo por detrás do restauro do Neus Museum com base na 
ideia de proteger e dar sentido a uma ruína extraordinária, sem construir um monu-
mento à destruição ou uma reprodução histórica.

“Isto levou-nos a criar um edifício novo a partir dos vestígios do antigo, um 
novo edifício que não celebra nem esconde a sua história, mas que a inclui. 
Um novo edifício feito dos fragmentos ou partes do antigo, mas mais uma vez, 
procurando uma plenitude.”95

O edifício original foi desenhado por Friedrich August Stüler, contruído entre 1841 
e 1859 - durante a revolução industrial em Berlim. Após a sua destruição durante a 
guerra, poucos esforços de recuperação foram feitos deixando a estrutura do edifício 
exposta aos elementos.
Em 1997 Chipperfield, juntamente com Julian Harrap, ganhou o concurso internacio-
nal para a sua reconstrução/reabilitação.

Chipperfield rejeitou três abordagens típicas, possíveis, ao projecto: a reconstrução 
literal do edifício original, seguindo as ideias de Violet-le-Duc; a monumentalização 
da ruína, preservando o “edifício” no seu estado de ruína como prova física da histo-
ria, seguindo as ideias de Ruskin; e a colagem dos fragmentos existentes com partes 
novas.

Em vez destas opções, Chipperfield procurou um lugar para cada fragmento e procu-
rou reestabelecer o sentido do edifício original, interpretando e consolidando os frag-
mentos numa obra completa, sem perder a independência que cada espaço tinha 
originalmente.
Desta forma, o novo Neues Museum conta a história do passado, do antigo museu, 
evocando a memória do edifício original e, com isso, a(s) memória(s) colectiva(s) do 
edifício e da cidade. Evoca também a memória da sua destruição e da guerra sem a 
monumentalizar ou celebrar, pois esta não deixa de fazer parte da história do edifício/
cidade e da memória colectiva. Aproxima-se do passado através do uso dos frag-
mentos e do restauro dos elementos que se “salvaram” e afasta-se ao criar uma clara 
distinção entre o novo e o original, trabalhando a partir de uma ideia de continuidade.

“A nossa ambição era vincular estas duas atividades [conservação e projeto] 
numa única abordagem, o novo e o antigo, um reforçando o outro, não num 
desejo de contraste, mas numa procura pela continuidade.”96

95 David Chipperfield, in Juan 
Garcia Cortés, Op. cit.

96 David Chipperfield, in Neues 
Museum Berlin. Architectural 
Guide, Berlim, Deutsher Kunst-
verlag, 2010, p. 34

[121] Neues Museum - Bac-
chusaal hall.

[122] sobre a sobreposição de 
fragmentos.

[123] Adição de um novo 
volume - contraste e conciliação 
entre o novo e o antigo.

[124] esquiço de sobre a adição 
de novos volumes, mantendo a 
forma original do edifício.
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De forma a manter uma continuidade entre o novo e o antigo, Chipperfield desenhou 
formas simples em volume e na superfície e reduziu os materiais utilizados para dois: 
o tijolo e um betão pré-fabricado singular.
Ao não querer criar um forte contraste entre o novo e o antigo, foi necessário encon-
trar um material coerente e conector - de forma a reconstruir a história do edifício e 
integrar subtilmente os novos elementos. 

“Era necessário utilizar um material consistente na conservação, que podesse 
ser facilmente distinguido como novo, mas sem uma qualidade ruidosa que 
dominasse a arquitectura de Stüler. O material escolhido foi, assim, um betão 
branco polido, que se adequa à rica variedade do estilo Prussiano de Stüler.”97

O restauro arqueológico seguiu as premissas da Carta de Veneza, respeitando 
o edifício original nos seus vários graus de conservação. Todas as partes perdidas 
foram restituídas sem competir com o existente. O restauro e conservação do existente 
respondeu à ideia de enfatizar a construção original no seu contexto espacial e com a 
sua materialidade autêntica – o novo reflete o que se perdeu sem o imitar. 
Um bom exemplo desta atitude é a reconstrução da fachada da ala destruida 
(noroeste): a composição e forma mantêm-se e a fachada justaposta (da ala existente) 
é espelhada, com a mesma atenção à escala; os tijolos escolhidos (recolhidos das 
ruínas) foram tratados de forma a obter uma tonalidade próxima da fachada de pedra 
original. Chipperfield quer que a fachada conte uma história, de forma notória. O 
desenho final é confiante, sem ser uma réplica do original ou um gesto contempo-
râneo extravagante - os detalhes neoclássicos e o tijolo trabalhado são simplificados 
através das bandas horizontais que fazem referência à fachada original.

As novas salas de exibição foram desenhadas com elementos préfabricados de grande 
formato, com o mesmo betão branco misturado com pedaços de mármore de Sa jonia. 
Com o mesmo material, as escadas principais repetem o desenho original (em planta 
e corte) sem o replicar, e pousam num hall imponente - o Bacchusaal hall, interpreta-
do e desenhado como o coração do edifício e de toda a circulação e organização -, 
preservado apenas como um volume de tijolo, despojado do ornamento original (cf. 
figuras 125-127).
Outros volumes novos – a ala noroeste, com o pátio Egípcio e o salão de Apolo, a 
Ábside no pátio Grego e a Cúpula Sul – foram construídos com tijolos reciclados feitos 
à mão, completando as partes existentes. 
É todo um jogo de detalhes, onde cada canto que observamos nos conta mais uma 
parte da história do edifício.

Bacchusaal hall 
[125] aspecto original, andes 
da Segunda Grande Guerra

[126] em ruinas, após a Segun-
da Grande Guerra e antes da 
intervenção

[127] actualmente, após a inter-
venção de David Chipperfield

97 Descrição do material e 
do seu significado feita por 
Schwartz (associado de David 
Chipperfield em Berlim) numa 
aula na KTH School of Archi-
tecture.
Alexander Schwartz, Strategies 
and seeing - Neues Museum, 
from ruin to museum, 2011.
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reFlexões

um jogo de detalhes

[128] restauro da cobertura 

página seguinte
[129], [130] e [131] materiali-
dade - tijolo e betão, antigo e 
novo.
[132], [133] e [134] fragmen-
tos, história e memória(s).
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O estudo e reflexão sobre os temas abordados anteriormente estabelecem um funda-
mento teórico e sensorial para as opções tomadas quer em relação ao programa, 
quer ao próprio desenho do projecto de intervenção na antiga fábrica.
O processo de projecto acompanhou desde o início os temas históricos e teóricos, 
fundamentais para a consolidação e estruturação de uma proposta informada e 
considerada: desde a análise do lugar (aos níveis histórico, territorial e social) e o estu-
do do edifício existente, até à reflexão sobre os conceitos de Património, Identidade e 
Memória – temas mais gerais importantes para o tema da intervenção no preexistente.

O capítulo está estruturado segundo uma lógica evolutiva do pensamento, reflectindo 
a importância desse cruzamento de reflexões.
Após a escolha do lugar e edifício a intervir, foi necessário encontrar um programa 
adequado e actual que desse resposta às necessidades do lugar e que garantisse 
a permanência da estrutura e a salvaguarda do património - da identidade e da 
memória.
Com o programa definido, avançamos para o projecto: da definição de uma estraté-
gia de intervenção à proposta final.

4. a tabaqueira - Projecto

[135] esquiço do projecto - 
relação entre espaços

a tabaqueira - Projecto
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O processo de desindustrialização surgiu como resultado de uma reconfiguração 
económica e da adopção de novos modelos produtivos, resultando no abandono 
das grandes áreas industriais, tornando-as em espaços vazios e obsoletos – vazios 
urbanos. Muitas vezes associados a esses espaços, existe a contaminação dos solos 
pela indústria e a degradação da envolvente, conduzindo a um esquecimento marca-
do na paisagem.

Segundo Solá-Morales, estes são lugares paralisados, esquecidos e estranhos à 
cidade, onde a vivência diária já não existe, sendo, por isso, externos e perdendo 
sentido. No entanto, por outro lado, são espaços onde permanece a memória de um 
passado recente, industrial.1  
Embora os vazios urbanos se encontrem desconexos da cidade envolvente, são espaços
com potencial para serem apropriados e voltarem a fazer parte da cidade. Com 
esse objectivo surgem diversos projectos de intervenção e preservação do património 
industrial associado.

Essa preservação pode seguir essencialmente três caminhos distintos. Um deles será a 
manutenção/restauro do edifício, mantendo a sua função original; outra opção será 
torná-lo num lugar evocativo da memória do seu tempo, um espaço-museu; por últi-
mo, poderá ser a reconversão desse mesmo edifício em equipamentos ou serviços que 
dêem resposta a necessidades actuais.
Por um lado, a ideia do restauro integral do edifício, seguindo as doutrinas de Viollet-
Le-Duc, leva à falta de autenticidade histórica, pois não conhecendo todos os detalhes 
construtivos originais do edifício, ao tentarmos refazê-lo, cairíamos no erro de criar 
uma invenção do que realmente terá sido a fábrica, para além de muito provavel-
mente não dar resposta às questões actuais da cidade. Já a conservação das ruínas 
como defendido por Ruskin, remete para a musealização do edifício, acelerando o seu 
processo de degradação e desuso. 

Nos dias de hoje, a abordagem mais comum é a da reconversão, conferindo novos 
usos, de acordo com o contexto actual. Tal deu origem a diversos projectos de recon-
versão de estruturas industriais um pouco por toda a Europa - para integrar a identi-
dade e memória da indústria e do lugar.
A intervenção nestes espaços industriais pode ter um efeito multiplicado não só na 
sua envolvente próxima, mas em toda a cidade. Neste sentido, a definição de uma 
estratégia não se deve limitar a estas áreas, mas sim considerar o resto da cidade e 
as suas necessidades.

No contexto deste trabalho, tratamos não o vazio urbano, mas uma fábrica aban-
donada que integra o vazio urbano já em transformação (cf. figura 136). Seguindo o 
mesmo racio cínio, a intervenção neste edifício afecta a sua envolvente, Marvila, mas 
também toda a zona Oriental e a cidade de Lisboa. Assim, a estratégia de intervenção 
também deve  considerar esta envolvente e as suas necessidades.

No contexto urbano de Marvila surge como interesse a salvaguarda do carácter indus-
trial da zona, que se tem vindo a perder aos poucos, com a maioria dos projec-
tos a propor demolições quase integrais ou/e construções novas, como é o caso do 
complexo habitacional Prata Living Concept ou o plano de pormenor da Matinha. 

4.1. Programa
4.1.1. Procura

1 Ignasi de Solà-Morales, Ter-
rain Vague, 1995, p.127

Vazios urbanos e A Tabaqueira
[136] Planta cheios e vazios.

 Futuro Empreendimento Prata 
Living Concept

 A Tabaqueira

 Edifícios parcialmente recu-
perados e integrados no novo 
Parque Ribeirinho

 Plano Pormenor da Matinha 

intervenção a tabaqueira - Projecto
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A fábrica d’A Tabaqueira surge como um dos últimos edifícios industriais sobre-
viventes e consequentemente como uma oportunidade de salvaguarda da identidade 
e memória industrial.
Encontrava-se classificada como património a conservar ou reabilitar, referido no 
Inventário Municipal do Património do PDM de Lisboa; no entanto, foi deixada ao 
abandono e à inevitável degradação, talvez na esperança de cair no esquecimento 
de todos, justificando mais facilmente a sua demolição. Com excepção do projecto de 
Grazia Repeto (como apresentado no capítulo 2.2.1. Projectos), os projectos propostos 
para a fábrica são de total demolição, para a construção de edifícios de habitação 
para classes mais altas.

Sendo o edifício da fábrica, A Tabaqueira, Património Industrial, de valor arquitectóni-
co e cultural - “um dos mais emblemáticos edifícios da arquitectura industrial portu-
guesa do segundo quartel do século XX”2, como descrito por Deolinda Folgado e 
Jorge Custódio -, é justificada a realização de um projecto de reabilitação, e não de 
demolição, garantindo a salvaguarda do edifício. Desta forma, a decisão de realizar 
um projecto de reabilitação foi o primeiro gesto projectual.

A herança de património industrial existente e que resistiu desde o século passado 
deve ser hoje vista como uma oportunidade de modernização. Um processo que deve 
procurar, através dos valores existentes no edifício, recuperá-lo, não só de forma 
estética, mas de maneira a integrá-lo na vida contemporânea, reutilizando-o com 
novas funções, mesmo sendo “a forma mais paradoxal, audaciosa e difícil de valori-
zação patrimonial.”3 
Assim, a procura de um novo programa (novas funções) que desse resposta às novas 
necessidades, foi o passo seguinte no processo de projecto.

Recordando as principais conclusões sobre a dinâmica social e territorial da área 
em estudo, a que chegámos através do estudo e análise do Lugar, sabemos que a 
zona de Marvila, inicialmente rural, exterior à cidade e ocupada pela nobreza e pelas 
ordens religiosas, sofreu uma primeira transformação na sua dinâmica ao ser apro-
priada pela indústria. Com a indústria surgiram novos grandes edifícios e infraestru-
turas – como fábricas - e passou a ser habitada pela classe operária, por necessidade 
económica e proximidade ao trabalho.
Uma segunda transformação aconteceu com a desindustrialização, que resultou no 
abandono das grandes estruturas fabris e no quase esquecimento de toda esta área. 
A população manteve-se, com a cidade a degradar-se à sua volta.
Actualmente assistimos a um novo processo de transformação, impulsionado pela 
Expo’98, com grandes investimentos, sobretudo privados, que consistem em projectos 
de empreendimentos de luxo e serviços direccionados para a “nova” população, mais 
jovem e classe mais alta. No entanto, a classe baixa e envelhecida continua a existir e 
a habitar toda aquela área, devendo, por isso, ser integrada e não “expulsa”.

Normalmente, a maioria das iniciativas públicas e principalmente privadas em zonas 
como Marvila (vazios urbanos), – investimentos do tipo habitacionais, imobiliário 
empresarial ou grandes áreas comerciais – resultam em processos de gentrificação. 
Assim, o processo de gentrificação acaba por se relacionar com processos de reno-
vação e reabilitação urbana, que têm como principal objectivo a melhoria do lugar. 

3 Françoise Choay (2010) Ale-
goria do Património. 2a edição. 
Lisboa: Edição 70, p.191.

2 Deolinda Folgado, Jorge 
Custódio, Caminhos do oriente: 
guia do património industri-
al, Lisboa: Livros Horizonte, 
1999. Deolinda Folgado, Jorge 
Custódio, Caminhos do oriente: 
guia do património industrial, 
Lisboa: Livros Horizonte, 1999.

[137] Marvila industrial (1950).
[138] Marvila pós-industrial - 
Actualmente (2019).
[139] Marvila num futuro 
próximo (visualização feita em 
2019).
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Associando um processo “positivo” a transformações “negativas” para a maioria da 
população residente, que apenas procura substitui-la por novos moradores/ocupantes 
pertencentes a classes mais altas ou por comércio e serviços também estes direciona-
dos para classes mais altas e/ou turismo.

A questão social não é resolvida, a população carenciada move-se apenas para outra 
zona, cada vez mais afastada do centro da cidade, agravando a sua situação social 
já precária.
Este processo, de reabilitação e renovação, pode ser realmente positivo se mantiver 
como propósito a melhoria das condições de vida da população residente ao lado 
da melhoria do lugar em geral – “através da sua formação a nível social (…) mas 
também através da criação de ‘equipamento público de excelência’ que fixem, em vez 
de substituir, a população segregada.”4

A Tabaqueira encontra-se no centro destas transformações e dinâmicas, com o novo 
empreendimento do Renzo Piano a Sul, o Plano Pormenor da Matinha a Norte, o 
parque ribeirinho a Nascente – revitalizando e devolvendo o rio à população, símbolo 
de uma melhor qualidade de vida -, e ainda o que resta da antiga população e bairros 
operários a Poente. 
Para além disto existem também muitos jovens e artistas a utilizar a zona, novos projec-
tos, como co-working, creative hubs ou projectos culturais como o da Fábrica Braço 
de Prata que levam uma população jovem, culta e interessada para ali (cf. Anexo I - 
Projectos Recentes).

Neste contexto, o projecto proposto deve ter em conta a realidade de quem habita o 
lugar, dando resposta às suas necessidades, com o objectivo de melhorar as condições 
de vida da população residente, mas também acompanhar o desenvolvimento da 
zona. Ou seja, é importante que o espaço que nasce com a reabilitação da fábrica 
sirva, simultaneamente, as populações mais envelhecidas e de classes baixas, bem 
como as populações de classes mais altas e mais jovens.
Assim, a vontade de criar um espaço confortável para todos, independentemente da 
classe social ou idade, apresenta-se como um dos principais objectivos deste projecto.

Posto isto, a primeira questão na procura de novos usos foi: qual o ‘tipo’ de programa 
que consegue responder a estas dinâmicas sociais?
A reconversão de edifícios de carácter industrial torna-se facilmente adaptável devido 
às suas características construtivas de grandes dimensões e funcionais, capazes de 
albergar desde programas habitacionais - Douro´s Place -, a espaços culturais - Casa 
da Arquitectura – e aos mais diversos tipos de equipamentos.

As funções e/ou usos atribuídos devem não só valorizar o próprio edifício, mas 
também, permitir o acesso da população ao mesmo. É essencial não transformar todo 
o património em museu ou em edifícios apenas de contemplação, mas sim abri-los 
ao público e à vida das pessoas. Deve ter realmente uso, justificando a sua reabili-
tação e para que volte a fazer parte do dia-a-dia, do quotidiano da sociedade, da 
cultura e identidade da população e da cidade, mantendo a memória e criando novas 
“memórias”. 

intervenção

4 Nuno Portas, Álvaro 
Domingues e João Cabral, 
Políticas Urbanas: tendências, 
estratégias e oportunidades, 
Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2007.

[140] Análise de usos e equipa-
mentos
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“(…) todo o objecto submetido à museografia muda de estatuto: desinserido 
de uma estrutura simbólica onde desempenhava um papel activo, ele perde o 
essencial das suas significações anteriores para integrar um dispositivo onde se 
limita a cumprir determinadas funções.”5  

Precisamente por ser um espaço que deve estar aberto a todos, vivido por todos, 
passando a fazer parte do quotidiano, pensou-se num programa de serviço. 

“(…), conservar também é construir algo que tem de ser necessariamente 
«partilhado», ou seja, consumido pelo maior número de pessoas.”6

A ideia de fazer um mercado surgiu, pela primeira vez, ao estudar o edifício existente, 
confrontados com vários projectos e ideias para o mesmo, sobressaindo o facto de 
o mesmo ter feito, a certa altura, parte do projecto para o empreendimento Prata 
de Renzo Piano e o facto do arquitecto italiano ter idealizado a antiga fábrica como 
um mercado que servisse o novo empreendimento - embora não passasse pela sua 
reabili tação, mas sim pelo aproveitamento de partes do edifício, relocalizados no 
centro do projecto (cf. figura 141).

 
“E tem um mercado coberto no antigo edifício da Tabaqueira?
Sim, o edifício da Tabaqueira deverá ser usado para criar uma praça especial. 
Movemos alguns elementos do anterior edifício da Tabaqueira para criar um 
mercado. Um mercado é um elemento muito interessante, é muito urbano. É 
uma parte da centralidade do projeto. Com a praça, são os elementos centrais, 
e é disso que precisamos para criar um espaço urbano, de sítios onde as pessoas 
se encontrem e fiquem juntas. É esse o espírito do esquema.”7

Posteriormente, ao ser entregue o projecto de reabilitação da fábrica à arquitecta 
Grazia Repetto, o programa mudou mas o tema da ‘comida e alimentação’ manteve-
se, com a mesma a propor um museu gastronómico.

Simultaneamente, através do enquadramento histórico, fomos encontrando também 
uma proximidade ao tema, sendo que a zona de Marvila, antes de ser industrial, era 
rural, caracterizada por campos agrícolas e até produção de gado. Mantendo essa 
proximidade à terra, depois da industrialização e urbanização, através das hortas 
urbanas, ainda hoje comuns (cf. figura 142). 
Procuramos então, trazer de volta a memória rural do lugar através de um edifício 
industrial – ele próprio símbolo do fim da ruralidade.

O mercado, para além do seu carácter funcional, é também espaço social e cultural. 
As suas raízes históricas estão ligadas ao processo de transição do mundo rural e ao 
crescimento das cidades - até à cidade contemporânea globalizada.
Como espaço construído e marcado por uma pluralidade de interacções é um espaço 
mediador da vida pública e têm uma organização espacial e temporal flexível que 
traduz, ao longo dos tempos, as diversas formas de apropriação e construção do 
espaço público e as lógicas económicas, políticas, sociais e culturais subjacentes. 
O mercado constitui-se, assim, como um espaço físico e localizado, que atravessa os 
tempos e permanece, quer pela reconstrução da sua arquitectura quer pela interação 
de fluxos de pessoas, bens e informações, continuando presente nas transformações 
da vida pública.

7 Renzo Piano, em entrebista 
com o Diário de Notícias.
Mariana Almeida, “espero que 
o Braço de Prata não seja só 
para pessoas especiais”, in 
Diário de Notícias, 12 Julho 
2017.

5 M. Guillaume, A Política do 
Património, Campo de Letras, 
Porto, 2003, p.105.

6 Susana Oliveira Jorge, “Con-
servar para quê? Apontamento”, 
in Conserver para quê?, Univer-
sidade do Porto, Faculdade de 
Letras, Porto, 2005 (8ª mesa-re-
donda de Primavera), p.60.

[141] perspectiva do mercado 
idealizado por Renzo Piano.

[142] Hortas urbanas em 
Marvila.
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Historicamente, na antiguidade grego-romana, o mercado era a área onde decorriam 
as trocas comerciais e integrava-se no espaço público do Ágora (grego) e do Fórum 
(romano), espaços centrais na cidade e lugares destinados à palavra e ao desenrolar 
de processos de formação política, social e económica, próprios da formação das 
cidades. No período medieval, o mercado prosperou como espaço mais fixo, em 
praças abertas ou junto aos portões da cidade – num encontro entre o mundo rural e 
urbano. Com o crescimento das cidades e do consumo, os mercados multiplicaram-se 
e começaram a desenvolver-se novas tipologias em edifícios definidos. A revolução 
industrial trouxe novos materiais, entre os quais o ferro, muito utilizado nos novos 
mercados8. A imagem dos mercados passou a ser a estrutura metálica à vista, com 
coberturas e fachadas de vidro (cf. figura 144 e 145v).9 

Ao longo do tempo, o espaço físico do mercado foi palco de várias interpretações, 
mas o seu carácter popular e social perdeu força face à transformação da sociedade 
de consumo e o espaço do mercado foi ultrapassado pela proliferação de super-
mercados e centros comerciais. Paralelamente, a sociedade de consumo, também 
utilizou a imagem romântica do mercado, como uma ferramenta para a construção 
de marcas e lugares urbanos (como por exemplo, o TimeOut market Lisboa); no entan-
to, esta revitalização está associada a projectos de habitação e comércio exclusivos. 
Por outras palavras, a imagem romântica do mercado serve, em muitos casos, como 
um catalisador para a gentrificação.10 

Ao mesmo tempo, propaga-se um novo culto ao comércio tradicional e artesanal, 
revivendo-se a vida de bairro e os mercados surgem também como parte de movi-
mentos e iniciativas sociais - exemplos recentes são os mercados de alimentos gratui-
tos de Sofia e os Mercados de Solidariedade de Istambul, que cresceram a partir de 
iniciativas de bairro. 

No contexto de todas estas transformações, consideramos que o mercado, para além 
de um espaço de consumo, se mantém, no presente, como um espaço potencial de 
representação dum lugar identitário, de memória histórica, social e cultural e, também, 
como um espaço dinâmico, facilitador de sinergia de pessoas e comunidades. 

Partindo do facto deste Mercado ser um espaço público privatizado, pode, ainda 
assim, ser um espaço reconstruído fisicamente e em reconstrução da memória históri-
ca e social, através dum programa que promova a alimentação saudável, acessível e 
sustentável e aberto à heterogeneidade de público. Ou seja, validada a necessidade 
de se (re)constituir A Tabaqueira como um espaço de serviço, de comércio e de lazer, 
o mercado pode constituir-se como um espaço de inclusão da diversidade cultural e 
de reforço comunitário, trabalhando com as diversas comunidades que coexistem, 
promovendo a abertura ao exterior e à modernidade.

O tema da alimentação sustentável - consumir regionalmente, sazonalmente e de 
forma responsável, evitar o desperdício e saber de onde a nossa comida vem - surgiu 
de forma natural no seguimento do tema geral da alimentação, pela sua actualidade 
e importância.11

Chegamos assim ao programa e ideia principal – o Mercado Sustentável –, relacionan-
do-o com outros espaços que, juntos, devem formar um edifício símbolo/núcleo da 
Alimentação Sustentável em Marvila e em Portugal.

[143] mercado de Trajano - inte-
grado no Fórum de Trajano, em 
Roma.
[144] desenho da estrutura 
metálica do mercado Les Halles, 
em Paris.
[145] Les Halles, fotografia 
(1860’s). 

11 Importa também referir 
duas experiências que muito 
influenciaram o tema escolhido: 
i) um programa a nível nacional 
- Fruta Feia - focado em evitar o 
desperdício alimentar, consiste 
na recolha de frutas e legumes 
que, devido a características 
físicas (aparência, cor, peso, 
tamanha, formato) não são 
vendidos nos supermercados, 
resultando na criação de cestas 
semanais que são vendidas aos 
sócios a um preço acessível; 
ii) um programa alemão 
(descoberto durante o semestre 
de Erasmus) que tenta evitar o 
desperdício alimentar de forma 
participativa - pedindo directa-
mente aos membros que reco-
lham semanalmente comida em 
supermercados, restaurantes, 
cantinas, etc, que, de outra 
forma, iriam para o lixo. 

8 Pela elevada resistência ao 
fogo, fácil montagem e possib-
ilidade de fachadas mais leves 
e com mais luz e ventilação 
natural.

9 Lewis Mumford, A cidade na 
história: suas origens, desen-
volvimento e perspectivas, (2ª 
ed.) São Paulo: Martins Fontes, 
1982

10 Freek Janssens & Sezer Cer-
en, “Marketplaces as an Urban 
Development Strategy”, in Built 
Environment (1978-), vol. 39, 
no. 2, 2013, p.168–171
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A ideia de criar um edifício dedicado ao tema da alimentação sustentável - um tema 
que engloba questões sociais, económicas e ambientais - surgiu aliado à vontade de 
criar um espaço aberto a todos - como motor social, capaz de dinamizar e promover 
a convivência entre as diferentes dinâmicas do lugar -, bem como um espaço que sirva 
mais do que a sua principal função, adaptando-se às necessidades de quem o habita 
e utiliza.

Para a definição do programa proposto e para um melhor entendimento do conceito 
que o sustenta, importa compreender o que é a alimentação sustentável.

A alimentação é uma actividade com grande impacto a nível ambiental, económico e 
social; sendo, por isso, um factor muito importante para a sustentabilidade12.
A Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), juntamente com a 
Bioversity International, desenvolveu uma definição do conceito a que chamam dietas 
sustentáveis: 

“Dietas sustentáveis são dietas com baixo impacto ambiental que contribuem 
para a segurança alimentar e nutricional e para a vida saudável das gerações 
presentes e futuras. As dietas sustentáveis protegem e respeitam a biodiversi-
dade e os ecossistemas, são culturalmente aceitáveis, acessíveis, economica-
mente justas e acessíveis; nutricionalmente adequadas, seguras e saudáveis; ao 
mesmo tempo otimizando os recursos naturais e humanos.”13

A Alimentação Sustentável14 é, tal como o conceito de sustentabilidade, multidimen-
sional, sendo necessário o entendimento das três dimensões existentes (ambiental, 
social e económica) – em permanente interacção –, para conseguirmos agir da melhor 
forma, aproximando-nos do equilíbrio da sustentabilidade.

Quando se fala da dimensão ambiental da sustentabilidade, significa que os recur-
sos naturais devem ser conservados e geridos, através de acções para minimizar os 
impactos negativos no ar, na água e no solo, preservar a biodiversidade e proteger e 
melhorar a qualidade do ambiente.
Para falarmos desta dimensão no tema da alimentação sustentável é necessário olhar 
para o problema do desperdício alimentar; porque, para além do consumo excessivo 
de recursos ambientais, somos ainda confrontados com o facto de milhões de tonela-
das de alimentos serem deitados ao lixo (desperdiçados) anualmente.15

Segundo a FAO o desperdício alimentar é responsável por uma emissão de gases de 
efeito de estufa equivalente à da rede global de transportes terrestres, contribuindo 
muito para o aquecimento global.

“O projecto FWF demonstra que a redução do desperdício alimentar é a priori-
dade lógica para estabelecer padrões de produção e consumo mais sustentáveis. 
Investimentos na redução do desperdício alimentar podem alcançar dividendos 
económicos, ambientais e sociais, ao mesmo tempo contribuindo para a segu-
rança alimentar e ajudando a abrandar as mudanças climáticas .”16

12 O conceito de sustentabi-
lidade, “consiste em práticas 
que permitem garantir os 
direitos do homem, satisfazen-
do as necessidades presentes 
e futuras, sem causar danos 
irreversíveis no ecossistema 
e sem comprometer o futuro 
das gerações vindouras. O 
conceito de sustentabilidade é 
um conceito multidimensional 
que engloba a integridade 
ambiental, o bem-estar social, 
a resiliência económica e a boa 
governação”. 
Associação Portuguesa de 
Nutrição, Alimentar o futuro: 
uma reflexão sobre sustentabili-
dade alimentar, E-book n.° 43,  
Porto: Associação Portuguesa de 
Nutrição; 2017

13 Mediterranean food 
consumption patterns: diet, 
environment, society, economy 
and health. A White Paper 
Priority 5 of Feeding Knowledge 
Programme, Expo Milan, CI-
HEAM-IAMB, Bari/FAO, Rome, 
2015

14 No documento original 
(FAO/Bioversity 2010) o termo 
utilizado é dieta sustentável, no 
entanto para este trabalho es-
colhemos o termo alimentação 
sustentável. 

15 Na Europa cerca de 88 
milhõ es de toneladas de 
alimentos são desperdiçados 
anualmente, o que equivale a 
um terço de toda a produção 
alimentar humana (segundo um 
estudo da FAO). Em Portugal 
são cerca de 1 milhão de tone-
ladas de alimentos desperdiça-
dos anualmente – o que levou à 
publicação de um “conjunto de 
novas medidas” no âmbito da 
Comissão Nacional de Com-
bate ao Desperdício Alimentar.

16 FAO, Food wastage footprint 
& climate change, 2013

4.1.2. conceito e deFinição
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O desperdício alimentar está implícito numa sociedade de consumo, no entanto é 
imprescindível criar medidas que coloquem o mundo no caminho do desperdício zero, 
como por exemplo, através de uma aproximação a um ciclo fechado17.
O impacto ambiental da forma como consumimos os nossos alimentos é também 
influenciado pela crescente globalização dos alimentos, o que resulta numa enorme 
emissão de gases no transporte dos mesmos, quer seja de camião, barco ou avião. 
Neste sentido, o consumo local e regional é também uma iniciativa que deve ser 
incentivada.

Quanto à dimensão social, defende-se que os direitos humanos e a igualdade de 
oportunidades de todos os indivíduos na sociedade devem ser respeitados, promo-
vendo uma sociedade mais justa, com inclusão social e distribuição equitativa dos 
bens com foco na eliminação da pobreza.

A segurança alimentar18 é imperativa para o bem-estar dos indivíduos e sociedades, 
é um problema complexo com consequências significativas que incluem malnutrição, 
obesidade, doenças e pobreza.
Embora a grande maioria da população que se encontra numa situação de insegu-
rança alimentar se encontre nos países em desenvolvimento, os países desenvolvidos 
não deixam de ter problemas semelhantes.19

Se geríssemos melhor os recursos alimentares e reduzíssemos as perdas evitáveis, 
esses mesmos recursos poderiam ser utilizados para ajudar a alimentar quem tem 
fome, por exemplo desviando o excesso de comida para doações de caridade.20 

Por último, a dimensão económica refere-se à prosperidade em diferentes níveis da 
sociedade e à eficiência da actividade económica, incluindo a viabilidade das organi-
zações e das suas actividades na produção de riqueza e na promoção de emprego 
digno. 
O facto de se produzirem alimentos que não chegam a alimentar indivíduos ou 
animais, representa uma quantidade significativa de dinheiro e recursos investidos, 
desperdiçados durante toda a cadeia de fornecimento alimentar – produção, colheita 
e armazenamento, processamento e embalamento, distribuição e consumo –, conse-
quentemente afectando todos os intervenientes21.
A melhoria da eficiência da cadeia de fornecimento poderia facilitar o acesso a alimen-
tos de forma adequada22 e, simultaneamente, o consumo de proximidade supor taria a 
economia local/nacional e evitaria despesas de transporte extraordinárias. 

Podemos concluir, desta forma, que o combate ao desperdício alimentar e o incentivo 
a um consumo de proximidade, são duas formas eficazes de agir, para uma alimen-
tação sustentável, do produtor ao consumidor.

A preocupação com o desperdício alimentar é um assunto que tem vindo a merecer 
especial atenção na última década, no entanto, o tema não é novo. Na primeira 
Conferência Mundial da Alimentação, a redução da quantidade de alimentos perdi-
dos foi identificada como parte da solução na abordagem à fome mundial, e em 
1945, a criação da FAO tinha como objectivo reduzir o desperdício de alimentos.

intervenção

17 Nada se perde, tudo se 
transforma, num perpétuo 
reaproveitamento. 

18 Como definida pelo World 
Food Summit de 1996 (revisto 
em 2009), segurança alimentar 
depende de quatro factores: 
Disponibilidade de alimentos: 
quantidades suficientes dis-
poníveis de forma consistente; 
Acesso a alimentos: acesso 
físico e económico a alimentos 
apropriados para uma dieta 
nutritiva; Uso de alimentos: uso 
apropriado, baseado nos meios 
e conhecimentos adequados 
de nutrição e cuidados básicos; 
Estabilidade na disponibilidade, 
acesso e utilização de alimen-
tos.

19 Buzby, J. C., & Hyman, J. 
(2012). Total and per capita 
value of food loss in the United 
States. Food Policy, n.º37.

20 Thyberg, K. L., & Tonjes, 
D. J. (2016). Drivers of food 
waste and their implications for 
sustainable policy development. 
Resources, Conservation and 
Recycling, p.114.

21 Segundo o estudo da 
organização FUSIONS, de 
2012, o desperdício alimentar 
na europa é de 88 milhões de 
toneladas anualmente, o que 
equivale a 173 quilogramas 
per capita na EU-28. Com um 
custo associado de cerca de 
143 biliões de Euros, sendo 
que dois terços correspondem 
ao desperdício do consumidor 
doméstico. Isto equivale a cerca 
de 281 Euros per capita no 
total, ou 187 Euros per capita a 
nível do consumidor doméstico, 
anualmente.

22  FAO. 2011. Global food 
losses and food waste – Extent, 
causes and prevention. Rome

O desperdício alimentar ocorre em toda a extensão da cadeia de fornecimento; no 
entanto, sabemos que em Portugal (e na Europa) este ocorre maioritariamente ao nível 
do consumo doméstico.23 

No contexto deste trabalho, que trata um edifício de serviço, a intervenção foca-se nos 
processos de distribuição e retalho, mas também no consumo doméstico e de serviços 
(de alimentação)24.

À excepção de algumas deficiências especificas ou mau funcionamento da cadeia 
alimentar, muitas causas do desperdício alimentar podem ser evitadas através de uma 
maior consciencialização e informação de todos os intervenientes (dos agricultores ao 
público geral/consumidor) e muitas outras podem ser combatidas e reduzidas através 
de mercados para os produtos sub-standard (como produtos com características não 
estandardizadas, ou produtos com embalagem danificada, entre outros).25

Concluimos, de forma a sintetizar os objectivos e áreas de acção propostas para este 
projecto, que, para combater o desperdício alimentar e incentivar uma alimentação 
sustentável, é importante:
1. A sensibilização, consciencialização e informação dos consumidores, assim como 

de todos os intervenientes na cadeia de fornecimento alimentar. Neste sentido 
propomos espaços para conferências/aulas/workshops/demonstrações/conver-
sas/palestras, onde o objectivo é informar, partilhar e aprender - não esquecendo 
que todo o edifício acaba por ser um grande “posto de informação” relativamente 
ao tema da alimentação sustentável;

2. A disponibilização de serviços alternativos aos convencionais, com uma oferta 
sustentável. Para tal, surge a ideia do Mercado Sustentável onde existe a oferta 
de produtos frescos e sazonais, de produtores nacionais e regionais, produtos 
biológicos e sub-standard. Um espaço que procura oferecer produtos saudáveis 
e sustentáveis, de qualidade e a preços acessíveis, promovendo o consumo regio-
nal, sazonal e consciente, e estimulando uma relação mais próxima do público 
geral com os alimentos;

3. Para uma aproximação a um ciclo fechado propomos, aliado ao Mercado, um 
restaurante e cozinha comunitária – um espaço com a possibilidade de funcio-
nar quer como restaurante “tradicional” (fornecido diariamente pelo mercado), 
quer como cozinha comunitária, para ser utilizada por todos para eventos, jantar-
es, almoços ou até aulas de culinária. Este espaço poderia também ser utilizado 
para refeições gratuitas ou a preços acessíveis, utilizando os produtos que não 
são vendidos, entre outras possibilidades; ainda no mesmo sentido, os “restos” 
biológicos poderão também ser distribuídos pelos fornecedores para uso na agri-
cultura ou alimentação do gado;

4. Incentivar e apoiar iniciativas/projectos/associações que lutam pela mesma causa 
dando-lhes espaço e apoio para trabalhar, uma casa para os vários projectos de 
combate ao desperdício alimentar e à fome, quer de forma prática - como é o 
exemplo do Refood26 e da Fruta Feia27 -, quer associações ligadas à investigação 
e comunicação com o público – como por exemplo o recém criado movimento 
“Unidos Contra o Desperdício”. Propomos assim espaços de escritórios e inves-
tigação e espaços de armazenamento de produtos (banco alimentar), podendo 
passar a ser a sede nacional para as várias iniciativas – um Núcleo Nacional 
contra o desperdício alimentar.

23 Segundo o estudo de FU-
SIONS, o momento da cadeia 
de fornecimento alimentar 
em que ocorre a maior parte 
do desperdício alimentar na 
Europa (EU 28) foi, em 2012, o 
Consumo doméstico com 53 %, 
seguido do Processamento com 
19%, dos Serviços de alimen-
tação com 12%, da Produção 
com 11%, e finalmente Dis-
tribuição e Retalho com 5%. 
FUSIONS, Estimates of Europe-
an food waste levels, Stockholm, 
31 de Março de 2016, p.4

24 Conjugados, representam 
cerca de 70% do desperdício 
total, segundo o estudo acima 
referido.

25 Cicatiello, C., Franco, S., 
Pancino, B., & Blasi, E. (2012). 
“The value of food waste: an 
exploratory study on retailing”, 
Journal os retailing and consum-
er services, 30, 96-104

26 A Refood é uma organi-
zação independente,100% 
voluntária, “uma comunidade 
de caridade eco-humanitária, 
que trabalha para eliminar o 
desperdício de alimentos e a 
fome em cada bairro” através 
da recolha de alimentos, tais 
como sobras de refeições e 
alimentos que se aproximam 
do fim da data de validade, 
a partir de uma vasta rede 
de dadores (supermercados, 
restaurante, cafés, hospitais e 
hotéis) para depois distribuir 
por famílias carenciadas.

27 Tanto a Refood como a Fruta 
Feia (mencionada no capítulo 
anterior) foram contactadas 
sobre este projecto, mostraram 
muito interesse e contribuíram 
com as suas ideias do que 
necessitariam para trabalharem 
num espaço como este. 
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[146] Esquema sobre a con-
strução do programa e relação 
entre espaços.

Através destas acções são também objectivos: i) a criação de empregos e o incentivo 
aos pequenos produtores, a nível local e regional – estimulando a economia local e 
regional; ii) a oferta de um espaço aberto, a ser utilizado e habitado por todos, onde 
pessoas de “mundos” diferentes se encontram e relacionam - um espaço dinâmico e 
vivo; iii) e ainda, um espaço flexível que, embora pensado como um edifício dedicado 
ao tema da alimentação sustentável, possa ser utilizado todos os dias, para diferentes 
finalidades. 

Tendo como base o conceito descrito foi definido o programa (perliminar) do edifício: 

Mercado Sustentável:
Bancas/lojas
Espaços para sentar, comer, conversar, ler 

Restaurante + cozinha comunitária:
Cozinhas – profissional, semi-profissional 
Despensa + limpeza + lixo 
Balneários e sanitários do pessoal
Espaço sentado 
Acesso fácil a cargas e descargas 

Espaço conferências/workshops:
Salas flexíveis 
Arrumos
Acesso directo à biblioteca/área de estudo 

Biblioteca/área de estudo:
Espaço de leitura - mesas e espaço informal
Estantes/armários

Administração:
Secretaria
Gabinete do director
Sala da direcção
Gabinete de nutrição (atendimento ao público)
Sala de nutrição (escritório)
Servidores e compartimento técnico
Arquivo Administrativo
Sanitários

Escritórios:
Espaço aberto - partilhado
Salas pequenas (particulares)
Salas de reunião 
Bengaleiro + Sala de impressão 
Sanitários

Pavilhão da entrada:
Entrada mais privada  
Entrada de cargas e descargas 

Espaço armazém:
Acesso a cargas e descargas 

Geral:
Espaço de circulação e distribuição 
Sanitários
Acessos verticais e saídas de emergência

Programa
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A reconversão e reabilitação de edifícios de carácter industrial é um tema cada vez mais 
presente. Associada a este tema encontramos a questão da valorização e preservação 
do património e, consequentemente, de memórias e identidades.

Tal como explica Françoise Choay, é necessário reabilitar elementos significativos e 
fulcrais na memória destes antigos lugares de cariz industrial, atribuindo-lhes novas 
funções de forma a integrá-los na contemporaneidade/actualidade.

Posto isto, a estratégia de intervenção na fábrica assenta sobre duas ideias fundamen-
tais: a resposta a questões e necessidades actuais, sociais e ambientais; e a valori-
zação do património industrial, através da manutenção da memória local e da iden-
tidade do edifício.

Em relação à primeira “ideia”, esta é em grande parte respondida pelo programa 
escolhido/elaborado, como apresentado no capítulo anterior, que procura exata-
mente responder a problemas actuais, desde os mais globais, como é o desperdício 
alimentar, como os problemas específicos (embora não únicos) do lugar em causa. 
Pensar a cidade e como agir perante as suas actuais transformações, agindo de forma 
consciente e inclusiva.

A questão da valorização do património, da memória local e identidade do edifício, 
é a questão principal que se colocou desde o início, ao pensar um projecto de inter-
venção no existente. Surge desde logo a pergunta: que atitude devemos adotar quanto 
à preservação do existente? O que vai e o que fica?28

Intervir num edifício significa sempre interpretar e ler os dados preexistentes, o que 
significa que a estratégia adoptada é em si uma forma de interpretação. Não existin-
do um método ou regra geral, a intervenção define-se caso a caso, consoante as 
questões metodológicas, construtivas, programáticas, etc, do caso em questão.

De uma maneira geral pensamos na identidade e memória como aquilo que melhor 
caracteriza o edifício e o que este simboliza; o que é indispensável; a razão pela qual 
o reabilitamos e não demolimos. 
Neste sentido, foram definidos alguns princípios para a estratégia de intervenção 
através da identificação do que considerámos ser essas características – que definem 
a identidade do edifício e que são parte fundamental da(s) memória(s) colectiva(s), do 
lugar e de quem o habita: a forma e composição do edifício; a estrutura metálica; as 
fachadas, incluindo, naturalmente, as fachadas protegidas do pavilhão da entrada; e 
a materiali dade.

Em primeiro lugar, a forma e composição do edifício mantém-se. Composto por três 
corpos (como descritos no capítulo 2.2. O Edifício), mantém-se a área construída e 
procura-se valorizar o Pátio central tornando-o mais importante na relação com o 
programa e com os restantes espaços. Sendo este, o pátio, um elemento particular e 
definidor do espaço. 
No passado era, muito provavelmente, utilizado de forma prática, com um uso próprio 
– chegando a haver acrescentos de sanitários e balneários no seu interior. 

4.2. estratégia de intervenção

[147] Esquema sobre “o que 
fica”: a forma e conposição; a 
estrutura metálica; fachadas, 
paredes exteriores e algumas 
+eredes interiores.

28 Á semelhança da estratégia 
dos HArquitects para o projecto 
do Centro Cívico La Leialtat, 
como apresentado no capítulo 
3.2.1. Identidade e Arquitec-
tura.
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Neste momento, com o edifício abandonado, o pátio foi invadido pela natureza, 
dando uma imagem romântica da ruína da fábrica. Com o objectivo de o valorizar, 
decidiu-se tornar o pátio num espaço de contemplação29 e não de uso, enfatizar o 
seu papel central na organização do espaço e mantê-lo como espaço verde – agora 
planeado. Seguindo os princípios da permacultura – também dentro da linha de 
pensamento sustentável –, deverá ser um espaço verde “selvagem”, completamente 
diferente daquele que vemos no novo parque ribeirinho ou no projecto de Renzo 
Piano.

De seguida foram decididos os elementos a manter ou demolir, tendo como principal 
objectivo a manutenção da estrutura metálica por ser um dos (ou “o”) elementos mais 
identitários deste edifício e da era/sociedade industrial e um elemento insubstituível, 
especialmente por já não ser fabricado, construído ou montado da mesma forma. 
O que significa que se manteve toda a estrutura metálica, substituindo apenas os 
poucos elementos que já não se encontravam em condições (destruídos, impossíveis 
de restaurar) por novas interpretações; no entanto, com outro tipo de metal/outra cor 
– assumindo a diferença entre novo e antigo. Relativamente às paredes mantêm-se 
as exteriores – com excepção das do pátio central, que serão demolidas abrindo-o 
e ligando-o ao jardim -, enquanto as paredes interiores (divisórias) e os acrescentos 
de balneários e casas de banho feitos no interior do pátio (aquando da utilização do 
edifício como sede desportiva e social) são demolidos; em parte por se encontrarem, 
na sua maioria, destruídas, mas também de forma a possibilitar a total reorganização 
do espaço, adaptando-o ao novo programa.

A decisão de manter as paredes exteriores esteve também associada à decisão de 
preservar os alçados existentes, também eles muito característicos e reveladores - por 
ser possível “ler” a quadrilha base que define todo o edifício. Destruir os alçados 
significaria destruir a imagem do edifício, especialmente a imagem enquanto elemen-
to urbano; para quem nunca visitou o interior do edifício, este não deixa de ser parte 
integrante do lugar e da imagem que têm do mesmo, mas são, neste caso, a forma e 
as fachadas que definem essa relação.
Neste sentido, mantêm-se todas as fachadas com a imagem que apresentam hoje 
– não uma imagem perfeita, mas uma aparência vivida, com história. A ideia é a 
mesma relativamente às fachadas protegidas – as fachadas do pavilhão de entrada, 
interior e exterior. Estas serão restauradas mantendo o aspecto actual que reflecte o 
passar do tempo - sem tentar recuperar a aparência original da fábrica (1927), nem 
a aparência original do pavilhão de 1888.30

Existe apenas uma excepção relativamente à manutenção total das fachadas: a 
fachada voltada para o Rio, que é a nova “cara” do edifício e do novo programa 
por se encontrar voltada para o espaço de maior movimento – sem estrada, com o 
novo parque ribeirinho e ligação directa (física e visual) ao Rio. Neste caso a fachada 
mantém-se apenas parcialmente, no primeiro piso, enquanto o piso térreo é aberto 
e redesenhado, mantendo o ritmo da estrutura que é considerado como definidor e 
relevante.

Por último, mas não menos importante, falamos da materialidade – que evoca a 
identidade do edifício e o carácter industrial. Mantêm-se os quatro materiais existentes 
(metal, tijolo, madeira e vidro), em alguns casos com novas funções, e é acrescentado 
o betão como novo material em situações pontuais.

[148] Plantas sobre elementos a 
demolir - marcados a amarelo. 
Piso térreo e piso 1

29 Quase como o espaço do 
Claustro num convento. Apesar 
de também ser um
espaço funcional, o Claustro é, 
acima de tudo, um espaço
carregado de simbolismo, 
estando, desde a sua origem
latina -claustrum, associado à 
ideia de fechadura, de cerca,
de clausura. O espaço do 
Claustro é desenhado como
um exterior puro, rodeado por 
galerias ritmadas que
organizam o espaço de reflexão 
dos frades que habitavam
o convento. Neste caso em con-
creto podemos ainda falar na 
ideia de um Claustro Jardim.

30 O restauro das fachadas 
protegidas, mantendo o actual 
- naão fazendo uma réplica do 
original - remete, mais uma 
vez, para as intervenções dos 
HArquitects, anteriormente 
apresentadas; bem como, para 
as ideias defendidas por Cesare 
Brandi - como expostas no 
capítulo 3.1.1.

estratégia de intervenção
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Relativamente ao metal, como já referido, mantém-se com a estrutura original e é 
utilizado como novo elemento no revestimento exterior da cobertura, na caixilharia, 
portas e outros detalhes. 
O tijolo mantém-se também o original nas paredes exteriores e utiliza-se tijolo novo 
com dimensões iguais, mas cor diferente - mais uma vez assumindo a diferença entre 
novo e antigo31 -, na construção das novas paredes divisórias e, pela necessidade de 
isolamento dos espaços, nas paredes exteriores (duplicando-as, com o tijolo novo no 
interior).
A madeira, embora tivesse muito menos presença, foi utilizada para portas, algu-
mas paredes divisórias, revestimentos e caixilharia. Agora mantemos o uso da madei-
ra - com madeira nova -, para finalidades um pouco diferentes. É utilizada para o 
revestimento interior da cobertura (por cima da estrutura metálica) e para elementos 
de carácter mais flexível ou temporário – como estruturas independentes dentro do 
espaço. 
Por último, o vidro, que é quase inexistente neste momento, é substituído - manten-
do-se a materialidade no sentido em que a sua presença nos grandes vãos e nas 
entradas de luz zenital mantém-se, apenas com vidro novo. Aqui é também impor-
tante referir que a manutenção das entradas de luz zenital e dos grandes vãos permite 
também conservar a iluminação natural que também confere identidade ao edifício 
(atmosférica) e é útil para a nova organização e programa.

A nível organizacional, o novo programa pode ser dividido em duas partes: uma mais 
privada, na zona Este do edifício, voltado para a Rua Tabaqueira; e outra mais pública 
e aberta, ocupando a maior parte do edifício, com frente para o rio, para a rua 3 da 
Matinha e para um pequeno jardim. (cf. figura 149)

A parte mais privada do edifício é composta pela zona administrativa, escritórios, 
armazéns e ainda sanitários e arrumos. A antiga entrada principal do edifício divide 
esta zona em duas alas: a ala Norte e a ala Sul, ambas com dois pisos. 
A acesso pela rua Tabaqueira (fachada do pavilhão 1888) mantém-se, sendo agora 
utilizada para os escritórios e para as cargas e descargas - mantendo a função antiga, 
onde entravam elétricos ou carros de carga, como podemos confirmar pela existên-
cia de carris e pelo desenho do passeio do exterior. A zona administrativa inclui uma 
secretaria e um gabinete de nutrição, ambos abertos ao público e, por isso, com 
entrada através do pátio central.
A zona de escritórios (ala Norte) no piso térreo inclui: a entrada/bengaleiro, uma sala 
de impressões e um espaço de trabalho amplo. A ala Sul é ocupada pelos armazéns e 
zona técnica do restaurante (ambos com acesso directo à zona de cargas e descargas 
– pavilhão da entrada). O segundo piso, em ambas as partes, é ocupado por espaços 
de escritórios.
Ainda no primeiro piso, os arrumos e sanitários encontram-se voltados para o pátio 
central, servindo o restaurante/cozinha e as salas de conferências e workshops. 

Relativamente à zona mais pública, respeitando a natureza do edifício, dividimos a 
área em três partes: o volume mais proeminente, de frente para o rio; a ala Norte; e 
a ala Sul.
Neste primeiro volume, de frente para o Rio e para o novo parque ribeirinho, locali-
za-se o Mercado, por ser o elemento do programa que mais área precisa e por ser o 
que melhor simboliza o novo uso. Este volume, para além de se destacar do restante 
edifício a nível volumétrico, apresenta também uma estrutura diferente e a sua posição, 
de frente para o rio, permite abrir totalmente o Mercado para aquela que é a zona de 
maior movimento e interesse (como explicado acima, a propósito da “nova” fachada).

31 Recordando os oito princípios 
de Camilo Boito: 
“1º. Diferença de estilo entre o 
novo e o antigo; 2º. Diferença 
dos materiais de construção; 
(...)”

[149] esquemas em planta 
sobre a organização e divisão 
dos espaços.

zona mais privada 
zona mais pública

cf. figura [150] - [152]

estratégia de intervenção
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intervenção

A nave Norte, voltada para a Rua 3 da Matinha, é a ala mais fechada com acesso 
apenas através do pátio central, sendo assim escolhida para a zona de conferências 
e workshops. No segundo piso, localiza-se a Biblioteca e área de estudo, com ligação 
directa para a zona de workshops e para o pátio central.
Já a nave Sul, com um único piso e pé direito duplo e com acesso a um jardim exterior, 
é onde se encontra a área do restaurante e cozinha comunitária.

Por último temos o “anel interior” que rodeia o pátio central. Este é um espaço entre, 
faz a passagem do interior para o exterior, totalmente aberto para o pátio; no entanto, 
coberto. É área de circulação e distribuição, conectando todos os espaços do edifício. 
No entanto, com 6,25m de largura e 865m2 no total e marcado pela atmosfera cria-
da pelo pátio verde, é também um espaço de estar – para ler, comer, reflectir, conver-
sar, etc – e ainda um espaço polivalente, onde se podem realizar eventos temporários 
– como exposições, mercados sazonais, flea markets, etc.  

esquemas sobre a organização 
e distribuição do programa

[150] planta do piso 1
[151] planta do piso térreo
[152] cortes 

estratégia de intervenção

mercado 

conferencias / workshops

biblioteca / zona de estudo

arrumos e sanitários

escritórios

anel interior

zona administrativa

restaurante / cozinha 

zona técnica (restaurante)

armazéns

pavilhão da entrada
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4.3. Projecto

O desenho do projecto de intervenção, como fase final do processo projectual e, simul-
taneamente, deste trabalho, desenvolveu-se com base na organização do programa 
e nos princípios de intervenção estabelecidos no capítulo anterior.

O edifício A Tabaqueira localiza-se entre o empreendimento Prata Living Concept, do 
arquitecto Renzo Piano (já em de construção e, inclusivamente, com um dos edifícios 
já a ser habitado), o Plano de Pormenor da Matinha do Atelier Risco + NPK (ainda em 
fase de projecto), uma zona habitacional composta por antigos bairros operários e o 
novo Parque Ribeirinho e Rio Tejo. (cf. figura 153)
A intervenção na antiga fábrica é articulada com estes três (recentes) projectos/planos, 
integrada na zona de requalificação da Frente Ribeirinha - numa estratégia que procu-
ra devolver o Rio à cidade e às pessoas.

“(...) o rio, enquanto elemento natural, a cidade, enquanto sistema territorial 
e cultural, e as pessoas, actores e agentes de vivência social, percepcional e 
emocional, apreciadoras e utilizadoras das intervenções em frentes ribeirinhas 
contemporâneas”32 

O elemento “cidade” encontra-se aplicado no projecto de Renzo Piano e no Plano 
Pormenor da Matinha – com usos mistos de cariz residencial, laboral, cultural e de 
lazer, permitindo a criação de uma nova centralidade e dinamização do ambiente 
urbano.

A requalificação da frente ribeirinha tem como base o Parque Ribeirinho - com a 
primeira fase já terminada -, em conjunto com o presente projecto de reabilitação da 
antiga fábrica A Tabaqueira – onde nasce o Núcleo da Alimentação Sustentável, com 
um programa de serviços (mercado), mas também de actividade laboral (escritórios), 
cultural e de lazer.
A história da antiga fábrica encontra-se ligada ao Rio, na medida em que a sua 
proximidade estabelecia a rede náutica de importação de tabaco. Agora, recupera-se 
essa relação através da ligação directa (visual e física) e da dinamização da frente 
ribeirinha.

Inicialmente, como forma de descrição do edifício existente (no capítulo 2.2. O Edifício) 
optou-se por dividi-lo em três corpos; no entanto, para facilitar a descrição da inter-
venção, optou-se por fazer uma subdivisão do segundo corpo, seguindo também a 
nova lógica organizacional: o corpo 1 mantém-se, agora denominado Nave Nascente 
– com o mercado; o corpo 2 divide-se agora em quatro partes. A Nave Sul (restau-
rante e cozinha comunitária), a Nave Norte (espaço de workshops e conferências; e 
biblioteca), o Anel interior e a Nave Poente (zona mais privada, composta pela Ala 
Sul com os armazéns e a Ala Norte com a zona administrativa); o corpo 3 também se 
mantém, composto apenas pelo Pavilhão da entrada. (cf. figura 154)

Estabelecida a base da intervenção no edificado – estratégia de intervenção – surgi-
ram, no desenho do projecto, questões relativas ao isolamento e ventilação natural 
do edifício. As paredes exteriores têm uma dimensão precária e sem isolamento, com 
um único pano de alvenaria de tijolo maciço, com 11cm de espessura, as coberturas 
são inexistentes e as janelas estão, na sua maioria, completamente destruídas (vidro e 
caixilhos), para além de não cumprirem com as necessidades térmicas actuais.

32 Maria da Graça Saraiva, 
Cidades e Rios, Perspectivas 
para uma relação sustentável. 
Lisboa: Ed. Parque Expo’ 98 SA, 
2010, p.125.
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[153] Planta de implantação e 
estratégia urbana

[154] esquema - divisão do 
edifício

intervenção a tabaqueira - Projecto
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Relativamente ao isolamento foram estabelecidos quais os espaços que, programati-
camente, necessitam de isolamento e quais os que podem permanecer como espaços 
não isolados. Desta forma definiu-se que todos os espaços deveriam ser isolados, com 
a excepção de três: o mercado, pela natureza do programa; o anel interior, por se 
tratar de um espaço “entre” (interior/exterior) que, inclusivamente, se encontra aberto 
para o pátio (apenas coberto); e o pavilhão da entrada. (cf. figura 155)

Para uma melhor eficácia térmica, é proposto o isolamento das paredes pelo interior, 
na maioria dos espaços, utilizando o tijolo à vista também no interior – com dimensões 
iguais ao tijolo original (da fachada), mas com cor diferente (branco). Com a excepção 
de alguns espaços onde se escolhe utilizar pladur (nos espaços mais privados e em 
todo o piso superior).
O novo pano de parede interior (em alvenaria ou pladur) é interrompido na zona dos 
pilares e asnas da estrutura metálica (cf. figura156) – tendo em conta que, ao isolar 
pelo interior, existiria sempre ponte térmica nesta zona, optou-se por tornar visível 
a estrutura, considerada essencial para a identidade do edifício e, por isso, impres-
cindível também no desenho interior.
Ainda sobre o isolamento dos espaços, a colocação de novas coberturas e a reconst-
rução das lajes de piso (piso térreo e primeiro piso) permite a continuidade do isola-
mento. (cf. figura 155)

Juntamente com os novos panos de parede, são acrescentados (nos vãos já existentes 
e com as mesmas dimensões) novas janelas de vidro duplo simples e com caixilharia 
de ferro com a possibilidade de abertura, permitindo a ventilação natural dos espaços.
Desta forma, a ventilação natural é assegurada em todo o edifício - mantendo os vãos 
de janelas existentes, com vidro e caixilharia novos, de forma a cumprir as necessi-
dades térmicas actuais -, com excepção da Nave Sul e de todo o piso superior. 

Na nave Sul, cuja fachada foi totalmente fechada aquando a conversão da fábrica 
num complexo desportivo e social (os vãos de janelas foram cobertos), são abertos 
novos vãos de janelas e portas com acesso ao espaço ajardinado lateral. 
O piso superior (das naves Sul, Norte e Poente), é a área que apresenta maior inter-
venção, através da abertura de novos e maiores vãos de janelas, que cumpram as 
neces sidades térmicas contemporâneas e proporcionem melhor ventilação e ilumi-
nação.

Ainda atendendo à ventilação natural do espaço, o Mercado, o Anel interior e o 
Pavilhão da entrada são, mais uma vez, tratados como espaços exteriores/abertos e, 
por isso, com ventilação natural assegurada: a nova fachada do mercado permite a 
constante entrada de ar e a ligação deste espaço ao anel interior mantém-se sempre 
aberta (sem possibilidade de fechar); o anel interior, como descrito anteriormente, é 
totalmente aberto para o pátio central (exterior); por último, o pavilhão da entrada, 
com a fachada original (restaurada) tem também partes abertas, nomeadamente as 
portas.

Relativamente à proposta arquitetónica, as fachadas mantêm o aspecto original - 
muito marcado pelos panos de tijolo maciço e pela estrutura e subestrutura metálica 
-, com algumas alterações.

[155] plantas e corte esquemá-
ticos- espaços a isolar

[156] esquema sobre o isola-
mento das paredes exteriores

Acompanhar a leitura com os 
desenhos os desenhos da Folha 
8 e Folha 10.

Acompanhar a leitura com os 
desenhos da Folha 7.

intervenção Projecto



166 167

As coberturas, inexistentes, são revestidas com chapa de zinco e as entradas de luz 
zenital são recuperadas, mantendo-as como são (forma e estrutura), apenas com 
caixilharia e vidro novo. 

No piso superior, a estrutura metálica em cruz mantém-se, agora com panos de vidro 
no interior (correspondentes aos novos vãos de janelas acima descritos) e, abaixo, 
onde antes se encontravam pequenas janelas e grelhas para ventilação natural, é 
agora fechado com chapa de zinco (no exterior) e Pladur (no interior).

A fachada Poente não sofre quais quer alterações, propõe-se apenas a limpeza e 
manutenção do existente. À fachada Norte acrescenta-se dois novos acessos: um 
acesso secundário aos escritórios (na Nave Poente) e o acesso ao Mercado.
Do lado oposto, a Sul, para além desses mesmos acessos (aos escritórios e ao merca-
do), são também acrescentados dois acessos à Nave Sul (restaurante e cozinha comu-
nitária) e, por haver uma secção desta fachada (correspondente à área da nave Sul) 
onde os vãos de janelas originais foram tapados com tijolo de grandes dimensões 
(completamente diferente do tijolo original), os panos de parede correspondentes são 
refeitos com tijolo igual ao original (com os restos da parte da fachada Nascente que 
é deitada a baixo) e com vãos de janelas das mesmas dimensões.
Por último, relativamente à fachada Nascente, o piso térreo é completamente altera-
do, mantendo o tijolo e o ferro como materialidade (utilizando-os de forma diferente) 
e o ritmo e estrutura da fachada original. (cf. figura 157)

[157] esquema das quatro 
fachadas - com indicação dos 
diferentes acessos.

intervenção Pvrojecto
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nave nascente - mercado sustentável 

O espaço do mercado divide-se em dois pisos. O piso térreo, com 15 m de largura 
e 85m de cumprimento (uma área total de 1275m2), organiza-se longitudinalmente 
com um largo corredor central e bancas de ambos os lados – seguindo a quadrilha 
base, definida pelos pilares e vigas.

Dois pontos de acesso vertical (escadas e elevadores, garantindo condições para aces-
sibilidade condicionada) encontram-se ‘encostados’ à parede poente (a única parede 
que não é exterior) e em cantos opostos – juntamente com os sanitários que servem 
este piso.
A área central funcionando como área de distribuição e espaço livre, com acesso ao 
piso superior através de umas escadas mais escultóricas a nascente e ao anel interior 
e restantes espaços, a poente. (cf. figura 159)

Nas duas fachadas laterais (norte e sul) abrem-se dois novos acessos. Estas entradas 
são amplas e permitem uma entrada algo monumental no edifício, através das quais 
é possível observar todo o espaço interior: entre as bancas de venda; as galerias do 
piso superior, mantendo contacto visual entre pisos e proporcionando um espaço mais 
amplo e luminoso (com as entradas de luz zenital); e as asnas da estrutura metálica 
original, onde assenta a nova cobertura.

A fachada Nascente, “cara” do mercado e do edifício, é aberta no piso térreo possibil-
itando a entrada/saída em diferentes pontos da longa fachada e criando uma ligação 
directa entre o interior e o exterior.
Nos panos de parede “fechados”, é desenhado um ”jogo” com tijolos (novos) que 
permite a entrada de luz e uma transparência entre interior/exterior, sendo possível 
identificar as escadas centrais e observar o movimento no interior, por um lado, e no 
exterior por outro (cf. figura 160).
As portas de encartar possibilitam uma abertura total (do vão a que correspondem), 
tornando esta ligação (interior/exterior) ainda mais directa e o fecho completo desta 
fachada, no entanto, nunca “opaca”. 

Junto à fachada (a nascente), no interior, é aberto um corredor secundário33, mais 
estreito (com 1,40m) e acessível ao corredor central em diferentes pontos, nomead-
amente, ao centro (por baixo das escadas). Este espaço é muito caracterizado pela 
atmosfera criada pelos novos panos de parede de tijolo (trabalhado) – pela materiali-
dade, entrada de luz (particular) e comunicação com o exterior. (cf. figura 161).
Ainda no piso térreo, as bancas junto à fachada Nascente destinam-se à venda de 
produtos com pouca necessidade de armazenamento e apoio técnico – como fruta, 
legumes, flores, especiarias, etc – que, por possibilitarem a venda de ambos os lados, 
têm uma área menor e espaço de armazenamento reduzido. Na área de venda a 
Poente encontram-se bancas que, por outro lado, necessitam desse espaço de arma-
zenamento, preparação e apoio técnico – como a padaria (necessita de fornos), o café 
(com zona de preparação), o talho e a peixaria (que necessitam de mesas de corte, 
arcas frigoríficas, etc).

33 referencia 1 - Mercado de 
San Miguel, pela organização 
espacial, com um corredor 
junto à fachada e com pé dire-
ito duplo na zona de corredor 
central e piso único na zona das 
bancadas (cf. figura 160).

Acompanhar a leitura com os 
desenhos da Folha 3, Folha 5, 
Folha 6, Folha 8.

intervenção

[159] esquema piso térreo

[160] esquema - tijolo trabalha-
do

[161] esquiço - a nova fachada 
do mercado, luz e materiali-
dade

[162] Mercado de San Miguel - 
organização e acessos
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Quanto ao piso superior, os pontos de acesso são (naturalmente) os mesmos que no 
piso térreo e os sanitários localizam-se também na mesma posição (junto aos acessos 
verticais, nos dois extremos da nave), apenas com uma área menor. 
Com as duas grandes aberturas, por cima da zona de circulação do piso térreo - 
portanto, ao centro -, a organização e circulação neste piso é feita à volta das mesmas 
(incluindo passagens ao centro), podendo também ser dividido entre a zona Nascente 
e Poente. A nascente situa-se a zona de comer e sentar – com vista para o Rio e para 
o Parque Ribeirinho. A poente encontra-se o mercado artesanal, com produtos de 
decoração, de higiene, limpeza, etc – aqui, com vista (janelas) para o Anel interior.
Por último, nos dois cantos opostos aos acessos verticais e também com vista para 
o Rio, encontram-se duas zonas de “estar” – zonas mais amplas e informais, para 
relaxa r  , ler, etc (cf. Figura 163).

Relativamente à materialidade deste espaço, foram seguidos os princípios de inter-
venção estabelecidos no capítulo anterior.
Definido como um dos espaços sem necessidade de isolamento, mantiveram-se as 
paredes exteriores em tijolo maciço – com a excepção da fachada nascente como 
anteriormente descrita – feita apenas uma limpeza e manutenção das mesmas no 
exterior (por se encontrarem grafitadas e/ou pintadas e com alguns buracos). No 
interior estas mesmas paredes eram revestidas a reboco branco que agora, deverá ser 
retirado deixando o tijolo maciço exposto tal como no exterior (sendo que este revesti-
mento já se encontra, em grande parte, destruído ou danificado). 
A estrutura metálica, como já referido, é mantida e restaurada. Para a cobertura 
optou-se por tábuas de madeira como revestimento interior – em contraste com a 
estrutura metálica e orientada perpendicularmente a esta – remetendo à utilização 
esporádica de madeira na antiga fábrica. 

O pavimento dos dois pisos é, na sua maioria, revestido com betonilha aproximan-
do-se da materialidade do pavimento encontrado na ruína da fábrica – cimento 
exposto sem qualquer vestígio do antigo pavimento. A única excepção são as zonas 
das bancas de venda, onde se optou por um revestimento cerâmico (quadrados de 
22x22cm) dentro da mesma gama cromática (cinzentos) – ajudando na delimitação e 
definição do espaço e uso. 

As escadas centrais são construídas em betão à vista (tal como os restantes materiais 
utilizados) – destacando-se como elemento sólido completamente novo. Os acessos 
verticais em conjunto com os sanitários (nos dois cantos extremos deste espaço) são 
também construídos em betão – como duas caixas de betão inseridas no espaço. 

As divisórias das bancas são baixas, permitindo uma visibilidade transversal de todo o 
espaço e comunicação entre comerciantes e construídas em madeira. As bancas, em 
si, são construidas em betão armado e aluminio na zona onde se expõem os produ-
tos34 (cf. figura 164).

Por último, a cobertura do piso térreo deverá manter a forma e desenho original – com 
abobadilhas, no entanto, em alvenaria de tijolo maciço dando-lhes um acabamento 
inserido na linguagem e identidade do edifício (cf. Figura 166).

34 referencia 2 - Mercado 
de Olhão, pelo desenho das 
bancas.

intervenção mercado sustentável

[163] esquema piso 1

[164] desenho das bancas

[165] reinterpretação da cober-
tura do piso térreo

[166] entre o mercado e o rio - 
esquiço/corte
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nave sul - restaurante e cozinHa comunitária

Uma das caraterísticas do espaço da nave Sul, dedicada à zona de restaurante e 
cozinha comunitária, é o facto de ser o único espaço com apenas piso térreo em toda 
a sua área e, consequentemente, com pé direito duplo - tornando-se num espaço mais 
amplo e iluminado (cf. Figura 168).

Como explicado anteriormente, este espaço encontra-se em comunicação quer com o 
Anel e Pátio interior, quer com o espaço exterior lateral. Neste espaço lateral é propos-
ta uma esplanada e um espaço verde ajardinado.
A comunicação com estes dois espaços é feita através da abertura de portas em ambas 
as parede (exterior e interior), sendo que as portas exteriores funcionam também como 
acessos secundários ao edifício.

A zona de restaurante(s) e a zona de cozinha comunitária encontram-se juntas, mas 
não unidas, a separação deve ser ténue, no entanto, perceptível – sem recorrer a 
paredes ou divisórias de qualquer tipo. As zonas de preparação e confecção destes 
dois espaços encontram-se ambas sob uma estrutura de madeira encostada à parede 
a norte. A zona de restaurante(s) localiza-se a poente, junto à parede que divide este 
espaço da ala Sul (da Nave Poente) – onde se encontra a zona técnica do(s) restau-
rante(s): vestiários e sanitários do pessoal; zona de lavagem; lixo; salas de arma-
zenamento de frescos (peixe, carne, legumes, etc) e congelados – junto à zona dos 
armazéns, com acesso directo à zona de cargas e descargas. Enquanto a zona da 
cozinha comunitária, ao lado, não tem acesso a essa zona técnica. (cf. figura 170).
A estrutura de madeira proposta permite a instalação de toda a parte técnica necessária 
para a confecção de refeições (como exaustores, iluminação, etc) ao mesmo tempo 
tornando o espaço da cozinha mais acolhedor (à escala humana) e convidativo. No 
topo desta estrutura é proposta uma pequena zona verde, sem acesso ao público.

Relativamente à materialidade, tal como no espaço do mercado, a estrutura mantém-
se e a cobertura é revestida a madeira no interior – propondo, assim, a madeira como 
o principal material novo deste espaço (presente também no mobiliário), que deve 
ser sentido como um espaço acolhedor e confortável. O pavimento é também reves-
tido com betonilha, no entanto, aqui é utilizado microbetão autonivelante, para uma 
superfície lisa, acabamento mais limpo e com qualidade de espaço interior.

Pela necessidade de isolamento do espaço, não é visível a parede de tijolo maciço 
original no interior. As quatro paredes que delimitam o espaço da Nave são construí-
das com tijolo novo (como descrito anteriormente). 

Por último, o espaço exterior lateral é caracterizado pelo pavimento em calçada de 
granito - remetendo ao material original da frente ribeirinha -, enquanto a zona ajar-
dinada é planeada como uma zona protegida, dedicada a abelhas e outros insectos 
- uma prática já muito comum noutros países, como na Alemanha, mas que também 
já começa a aparecer em Portugal (como por exemplo, no Parque da Cidade). Este 
espaço torna-se também num elemento urbano, localizado entre A Tabaqueira e o 
empreendimento de Renzo Piano, encontra-se a uma cota mais alta que a rua e 1m 
acima da cota da esplanada. (cf. figura 169-171)

Acompanhar a leitura com os 
desenhos da Folha 3, Folha 4, 
Folha 5 e Folha 6.

[168] corte transversal - restau-
rante e cozinha comunitária

[169] desenho da zona ajardi-
nada

[170] planta - circulação e 
organização espacial do restau-
rante e zona ajardinada

[171] entre o restaurante e o 
empreendimento Prata - corte

intervenção
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nave norte - esPaço de worksHoPs/conFerências e biblioteca

A zona de workshops e conferências caracteriza-se especialmente pela flexibilidade do 
espaço e pela ligação ao Anel e Pátio interior, bem como pela comunicação/relação 
com o piso superior, onde se encontra a biblioteca e espaço de estudo. O espaço da 
Nave Norte organiza-se, assim, entre estes dois pisos.

O acesso à biblioteca e espaço de estudo é feito através de duas escadas idênticas, 
posicionadas em lados opostos e com direcções opostas: encostada à parede a Poente 
encontra-se uma escada aberta, que cria uma ligação directa entre os dois pisos 
espaços; e uma outra escada, fechada, junto à parede a Nascente, que permite o 
acesso à biblioteca a partir do Anel interior – sem incomodar ou interromper as activi-
dades que possam decorrer no piso térreo. (cf. figura 172)

O espaço de conferências e workshops é, como anteriormente referido, um espaço 
flexível - sendo possível a sua utilização e organização em: três salas separadas, cada 
uma com cerca de 160m2; uma única sala com cerca de 480m2; ou ainda como uma 
sala com 160m2 e uma maior com 320m2 -, conseguido através da utilização de 
cortinas como divisórias, alinhadas com a estrutura existente, fáceis de abrir e fechar 
e com qualidades isolantes. A flexibilidade do espaço também se reflecte na solução 
da parede a Sul – partilhada com o Anel interior – e a ligação conseguida entre estes 
dois espaços através do uso de portas de encartar que possibilitam o total fecho do 
espaço ou a sua (quase) completa abertura. Esta solução permite criar uma relação 
e comunicação específica com o pátio interior e paisagem verde que o caracteriza e 
possibilita a expansão do espaço de conferências – conjugando-o com o espaço do 
Anel interior, para grandes eventos. (cf. figura 173)

A biblioteca organiza-se com uma circulação “periférica” – com corredores junto às 
duas paredes longitudinais, comunicantes com o piso térreo (com o espaço do Anel 
interior de um lado e, do outro, com a zona de conferencias) através das já preexis-
tentes janelas, agora recuperadas, com nova caixilharia e pano de vidro. Estes corre-
dores encontram-se separados do espaço central de estudo pelas estantes de livros 
(paralelas aos corredores). Esta circulação encontra ainda, em cantos opostos (entre si 
e opostos à “chegada” das duas escadas), duas zonas de leitura informais.

Relativamente à materialidade, os dois espaços são bastante diferentes - tendo em 
comum a estrutura metálica preexistente e o pavimento de microbetão autonivelante 
(igual ao da Nave Sul).
No piso térreo encontra-se novamente a cobertura com abobadilhas em tijolo tal 
como no piso térreo do mercado. Ainda no piso térreo, à semelhança da Nave Sul, 
as quatro paredes definidoras do espaço, em alvenaria de tijolo branco, contrastam 
com as portas de encartar de ferro (igual ao da caixilharia) e com as cortinas (que se 
arrumam junto a essas portas). Por último, as escadas, à semelhança dos restantes 
acessos verticais (em todo o edifício), são de betão à vista.

O primeiro piso consiste numa sala quadrangular de planta livre (sem qualquer tipo 
de divisória e sem pilares), principalmente caracterizado pelas asnas da estrutura orig-
inal e pelas entradas de luz zenital sobre a zona de leitura central. Aqui, as paredes, 
totalmente refeitas com pladur e acabamento branco. Mais importante para a materi-
alidade deste espaço, são os grandes vãos de janelas - quer os que comunicam com 
o piso térreo (a 0,95m do chão e com 1,20m de altura, em todo o comprimento da 
sala, interrompidos apenas pela estrutura), quer os vãos mais altos (a 2,85m de altura 
e de igual comprimento).

intervenção

Acompanhar a leitura com os 
desenhos da Folha 3, Folha 
4, Folha 5, Folha 6, Folha 9 e 
Folha 10.

[172] esquiços sobre as ideias 
base do espaço: ligação ao 
piso superior e relação com o 
pátio

[173] esquiços sobre a flexibili-
dade do espaço de workshops e 
conferências

[174] perspectiva do interior da 
biblioteca
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anel interior 

O espaço do Anel interior não pode ser pensado nem descrito sem o espaço verde, 
selvagem, do Pátio – especialmente a nível atmosférico e esotérico35.
O Anel funciona como uma praça, espaço central; é um espaço de distribuição e 
circulação; um espaço para estar, ler, conversar, contemplar; e um espaço multifun-
cional, para feiras (flea market), exposições temporárias, performances, etc.

Como espaço distributivo funciona como uma Rua interior, com acessos a todos os 
espaços do edifício. É acessível pelo Pavilhão da entrada e pelo Mercado (através do 
qual é visível a zona verde do pátio e a fachada protegida no interior) – ambos os 
acessos são centrados em relação ao edifício. A poente, nas paredes que ladeiam 
o Pavilhão, encontram-se os acessos aos arrumos e sanitários; enquanto, nas duas 
outras paredes (norte e sul), se localizam as entradas para os espaços anteriormente 
descritos (restaurante e cozinha comunitária, biblioteca e zona de conferências e work-
shops). (cf. figura 178)

Relativamente à materialidade, esta pode ser descrita, mais uma vez, pela estrutura 
metálica – sendo que os elementos estruturais a poente são substituídos por novas 
reproduções (semelhantes aos restantes elementos estruturais deste espaço, mas com 
um metal e cor diferente, diferenciando-os nos elementos originais) – e pelas paredes 
de tijolo à vista (tijolo novo, aqui com uma cor terra e não branca, por se tratar de um 
espaço exterior), juntamente com as diversas portas de ferro e janelas - comunicantes 
com o piso superior.
O pavimento, por sua vez, é composto por calçada de granito – remetendo ao mate-
rial original da frente ribeirinha e caracterizando-o como espaço exterior. A cobertura 
não apresenta revestimento interior, tornando visível toda a estrutura existente e as 
placas de zinco (revestimento exterior).

Como elemento de mediação entre o espaço do anel (galeria) e o espaço verde 
(jardim), são desenhados uma série de espaços de sentar em betão à volta do pátio, 
junto às colunas da estrutura metálica.
Em relação à fachada do Pavilhão – que também faz parte do espaço do pátio – 
importa notar que o seu restauro é feito mantendo o aspecto actual, sem tentar repro-
duzir o que foi – criando uma relação (algo romântica) entre a ruína e a natureza36 cf. 
figura 176). 

35 Voltando ao tema do 
claustro conventual: a ideia 
de claustro jardim adequa-se 
à deambulação associada à 
leitura e à oração.

36 remetendo à visão român-
tica de Ruskin - como exposta 
no capítulo 3.1.1. Evolução dos 
valores patrimoniais.

[176] a ruína e a natureza. 
colagem 

[177] claustro jardim. 
Claustro do Convento de Nossa 
Senhora dos Anjos, em Monte-
mor-o-Velho

[178] Planta do anel interior  
como espaço multifuncional, de 
distribuição e em comunicação 
com o jardim/pátio
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nave Poente - ala sul e ala norte

A nave Poente, tal como a nave Norte, organiza-se em dois pisos.
O piso superior é ocupado pela zona principal de escritórios, semelhante nas duas alas 
(norte e sul): com espaço aberto, tipo cowork; salas de reunião, abertas e partilhadas 
(pelos “residentes” do espaço de escritórios); algumas salas de trabalho privadas; e 
ainda sanitários de serviço – posicionados junto às paredes exteriores a Nascente e às 
paredes partilhadas com o pavilhão da entrada. Esta zona de escritórios é acessível 
através dos acessos verticais localizados no pavilhão da entrada, mas também através 
das duas escadas secundárias e saídas de emergência localizadas nos dois extremos 
desta Nave. (cf. figura 180)

O piso térreo divide-se também em duas alas (Norte e Sul) com usos, organização 
e materialidades diferentes. Têm apenas em comum uma “faixa” ocupada por usos 
gerais - sanitários e arrumos -, com os acessos a partir do Anel interior. Na ala Sul, 
os arrumos servem o Anel interior e na ala Norte, servem o espaço de conferencias 
e workshops. Os sanitários, “encostados” ao pavilhão da entrada (alinhados com os 
sanitários do piso superior), servem o Anel interior, o restaurante/cozinha comunitária 
e o espaço de conferências.

A Ala Sul, para além desta “faixa”, é ocupada pelos armazéns – que servem tanto o 
Mercado, como as organizações e bancos alimentares que trabalham nos escritórios 
- e pela zona técnica do(s) restaurante(s) (cf. figura 181).
A organização dos armazéns segue a estrutura do edifício, com um corredor de 1,50m 
de largura e com ligação directa à zona de cargas e descargas. 
A zona técnica do(s) restaurante(s) organiza-se em três áreas: pessoal, limpeza e arma-
zenamento. Os vestiários e sanitários do pessoal encontram-se junto à parede exterior, 
permitindo a iluminação natural do espaço. A zona de lavagem fica directamente em 
frente às portas de acesso à zona de produção e preparação dos restaurantes (Nave 
Sul) - permitindo um serviço mais eficiente – enquanto o lixo é posicionado entre esta 
zona de lavagem e o corredor de acesso à zona de cargas e descargas. Por último, a 
zona de armazenamento tem também acesso directo tanto ao corredor, como à Nave 
Sul.

Ao nível de materialidade, mantém-se, também aqui, a estrutura metálica preexistente, 
o pavimento em microbetão afagado e a cobertura com abobadilhas em tijolo. 
Todas as paredes, exteriores e divisórias são construídas em pladur, por se tratar de 
um espaço pouco visitado (uso “técnico” e zona privada, sem acesso ao público geral), 
onde não se justifica o uso de paredes de tijolo à vista.
Na zona de armazéns a Poente (onde não existe piso superior), é utilizado um siste-
ma de painéis de malha e portas em aço (sistema Troax) para as paredes divisórias 
(incluindo a que define o corredor), permitindo a iluminação e ventilação natural e 
garantindo a flexibilidade de organização dos espaços (para possíveis subdivisões) - 
pela fácil montagem e desmontagem do sistema.

intervenção

Acompanhar a leitura com os 
desenhos da Folha 3.

Acompanhar a leitura com os 
desenhos da Folha 4.

[180] Planta esquemática do 
piso superior

[181] Planta esquemática da 
zona de armazéns - Ala sul, 
piso térreo
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A Ala Norte é ocupada pela zona administrativa e por uma pequena área pertencente 
aos escritórios. Esta área inclui a zona de entrada (com bengaleiro/cacifos) e uma sala 
de impressões - que servem todos os escritórios (piso térreo e primeiro piso) – e ainda 
uma sala de trabalho ampla, podendo funcionar como espaço aberto e partilhado 
(tipo co-work) ou como um único espaço para uma organização/empresa maior. (cf. 
figura 182)

A zona administrativa organiza-se entre uma zona de entrada – acessível através do 
Anel interior e onde se encontra a secretaria (com a sala do servidor e o arquivo), o 
gabinete de nutrição para atendimento ao público (consultas), uma sala de reuniões 
e uma zona de espera (que serve a sala de reuniões e o gabinete de nutrição) – 
e uma zona privada (sem acesso ao público) organizada a partir de um corredor 
de distribuição – com o compartimento técnico e as casas de banho a nascente; o 
escritório de nutrição, o gabinete do director e a sala da direcção, a poente; e a sala 
do pessoal ao fundo (a Norte). Nesta zona, apenas o gabinete de nutrição, as casas 
de banho e o compartimento técnico se localizam no “interior”, sem luz natural.

Relativamente à materialidade desta ala, recorre-se, mais uma vez, ao uso do pladur 
para a construção das paredes divisórias – sendo um espaço privado e pouco visitado. 
Quanto às paredes exteriores, é utilizado o tijolo à vista (branco – novo) caracterizan-
do os espaços de trabalho (escritório e direcção) e a sala do pessoal.
A presença da estrutura metálica e da cobertura em tijolo – na área onde existe o 
piso superior – repete-se, bem como o pavimento em microbetão afagado (igual aos 
restantes espaços interiores e isolados do edifício).

intervenção nave Poente

[182] Planta esquemática da 
zona administrativa - Ala norte, 
piso térreo

Acompanhar a leitura com os 
desenhos da Folha 4.
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PavilHão da entrada  

Igualmente organizado em dois pisos, o pavilhão é principalmente marcado e defini-
do pelas duas fachadas protegidas, agora restauradas – mantendo o aspecto vivido, 
testemunho do passar do tempo.
Como referido anteriormente, esta era a entrada principal do edifício. Mantendo, com 
este projecto, a sua função original: como entrada, principalmente directionada à 
Nave Poente (escritórios e armazéns), no entanto, aberta a qualquer visitante; mantém 
também o uso como entrada de cargas e descargas; e é tratado como um espaço 
aberto, não isolado - semelhante ao do Mercado.

Os acessos verticais encontram-se encostados às duas paredes laterais, com uma 
passagem central, alinhada com as portas das fachadas, permitindo a permanência 
da linha de visão entre a entrada e o pátio interior (verde) – tal como encontramos 
hoje (cf. figura 184). 
É também aberta uma galeria no piso superior que permite que se veja, desde logo, 
as asnas da estrutura original e a fachada vista do interior.
Adiciona-se uma nova parede junto aos acessos verticais, deixando “passar” o Anel 
interior entre essa mesma parede e a fachada protegida (do pátio) e permitindo o 
fecho total do pavilhão (e consequentemente dos escritórios e armazéns), mesmo 
quando o resto do edifício permanece aberto.

No piso superior, o espaço sobre o anel interior é ocupado pela sala do pessoal (dos 
escritórios) – com uma vista privilegiada para o pátio. O restante espaço serve como 
zona de distribuição e zona de espera (junto à galeria e à fachada da Rua Tabaqueira). 

As paredes laterais são construídas em tijolo, também aqui à vista, contrastando com 
o betão armado dos acessos verticais, com a estrutura metálica preexistente e a chapa 
de ferro das fachadas protegidas. No piso térreo, o pavimento varia entre betonilha 
(igual ao mercado) e calçada de granito (igual ao Anel interior); enquanto a cobertura 
repete o uso do tijolo (como no piso térreo do Mercado). No piso superior mantém-se 
o pavimento de betonilha; enquanto a cobertura é revestida a madeira assente nas 
asnas metálicas, como acontece em todo o edifício.

intervenção
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[183] Plantas esquemáticas - 
piso térreo e piso 1.

[184] Perspectiva do espaço da 
entrada.
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[185] Fotografia do espaço da 
entrada.

[186] Fotografia da fachada 
(protegida) do pavilhão da 
entrada.
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Sublinhada a natureza académica desta dissertação, a sua concretização foi um 
momento importante para a consolidação do percurso formativo desenvolvido, espe-
lhando vontades e inquietações em permanente reavaliação.

Partindo dum lugar do passado e com consciência do momento presente, surgiu o 
projecto de intervenção com recurso aos dados disponíveis, aos vestígios arquitectóni-
cos e à vivência da fábrica e do lugar, como circunstâncias que informaram e contam-
inaram a intervenção.

Neste contexto, os enunciados conceptuais do Património, da Identidade e da Memória, 
foram relevantes quer para a construção de um léxico, quer para a problematização 
de uma intervenção no preexistente; tal como o olhar sobre os projectos de Harqui-
tects e de David Chipperfield enformou a consciência do papel fundamental da(s) 
identidade(s) e memória(s) representada(s) no/pelo edifício a intervir, reforçando a 
abordagem subjacente a este trabalho da coexistência de transformações no preex-
istente compatíveis com o respeito pelo património e ajustadas a um novo espaço/
tempo contemporâneo.

O resultado, agora apresentado, situa-se entre a interpretação do património em 
estudo e a intervenção que se identifica como necessária e, no nosso entender, indis-
pensável.
A intervenção informada que propomos é uma transformação que procura uma util-
idade no edifício A Tabaqueira, enquanto o qualifica espacial e programaticamente, 
pretendendo manter-se próximo do que representa dentro da paisagem e da sua 
história, mas, também, transformando para criar para o futuro.

Intervir sobre o preexistente pressupõe estudar o passado, questionar e dissecar a 
identidade e a memória para reabilitar o património e desenhar o presente. Apren-
demos na complexidade e acompanhados por um sentimento de fragilidade, motiva-
do pela noção de uma visão naturalmente imatura, que esperamos que não retire a 
pertinência do trabalho desenvolvido.

Priorizaram-se vontades e escolheram-se os caminhos que as servem, controlando 
a vontade inicial de abarcar tudo quanto cabia no universo desta dissertação. Neste 
sentido, a investigação e o estudo propostos constituem-se como uma reunião e 
discussão sobre a intervenção em arquitectura preexistente, condicionada a um deter-
minado tempo e lugar – que esperamos ter conseguido respeitar.

5. nota Final
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FOLHA 5

ESCALA 1:200
CORTE AA’

naves norte e sul e o Pátio central

CORTE BB’
naves norte e sul e o Pátio central

CORTE CC’
mercado e PavilHão de entrada

ESCALA 1:500
VERMELHOS E AMARELOS
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ESCALA 1:200
CORTE DD’

mercado e nave norte 
CORTE EE’

mercado e nave sul

CORTE FF’
o mercado - corte longitudinal
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VERMELHOS E AMARELOS
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FOLHA 7

ESCALA 1:200
ALÇADO POENTE

pavilhão da entrada

ALÇADO NASCENTE 
o mercado

ALÇADO NORTE 
ALÇADO SUL

ESCALA 1:500
VERMELHOS E AMARELOS

os quatro alçados  



FOLHA 8

ESCALA 1:50
o mercado 

ALÇADO
CORTE TRANSVERSAL

PLANTAS DO PISO SUPERIOR E TÉRREO



FOLHA 9

ESCALA 1:50
espaço de workshops e conferências | biblioteca e espaço de estudo 

ALÇADO
CORTE TRANSVERSAL

PLANTAS DO PISO SUPERIOR E TÉRREO



± 0.00 = 3.85

BRITA - 30cm

GEOTEXTIL

LAGE DE BETÃO ARMADO - 20cm

TELA DRENANTE AVM
MASSAME DE BETÃO - 10cm

ENCHIMENTO

CALEIRA DE BETÃO

AREIA

IMPERMEABILIZAÇÃO

MICROCUBO - pavimento exterior
ISOKORB

POLIESTIRENO EXTRUDIDO - 6cm

MANTA RESILIENTE - 1cm

BETONILHA - 8cm

MICROBETÃO AUTONIVELANTE - 0,5cm

TIJOLO DE BURRO ORIGINAL - 23 x 11 x 06 cm

CAIXA DE AR - 2cm

POLIESTIRENO EXPANDIDO - 6cm

TIJOLO DE BURRO BRANCO (novo) - 23 x 11 x 06 cm

ESTRUTURA METÁLICA ORIGINAL (tratada)
RUFO DE ALUMINIO
CAIXILHARIA - Jansen Arte 2.0 de Aluminio

CAIXILHARIA - Jansen Arte 2.0 de Aluminio
com Janela Pivotante horizontal

ESTRUTURA METÁLICA ORIGINAL (tratada)
RUFO DE ALUMINIO

CALEIRA

COBERTURA COM CHAPA DE ZINCO - sistema camarinha

CAIXA DE AR

TÁBUAS DE MADEIRA
POLIESTIRENO EXTRUDIDO

IMPERMEABILIZAÇÃO

ESTRUTURA METÁLICA ORIGINAL - asna em vista
tratada, com aplicação de tinta intumescente e com eventual reforço

REGRADO DE PINHO TRATADO (suporte do zinco) - 24 x 48 mm

VIGA DE MADEIRA - 12 x 06 cm

BARREIRA PÁRA-VAPOR

TABUAS DE MADEIRA

TÁBUAS DE MADEIRA MACHEADAS - Pinho envernizado (branco)
(perpendiculares à estrutura metálica original)

CALEIRA

ESTRUTURA METÁLICA ORIGINAL
tratada

CAIXILHARIA - Jansen Arte 2.0 de Aluminio

COBERTURA COM CHAPA DE ZINCO - sistema camarinha
REGRADO DE PINHO TRATADO (suporte do zinco) - 24 x 48 mm

CAIXA DE AR

RIPADO DE MADEIRA
POLIESTIRENO EXTRUDIDO

VIGA DE MADEIRA - 12 x 06 cm

BARREIRA PÁRA-VAPOR

TABUAS DE MADEIRA

TÁBUAS DE MADEIRA MACHEADAS - Pinho envernizado (branco)
(perpendiculares à estrutura metálica original)

IMPERMEABILIZAÇÃO

ESTRUTURA METÁLICA ORIGINAL - asna em vista
tratada, com aplicação de tinta intumescente e com eventual reforço

CHAPA DE ZINCO

REGRADO DE MADEIRA - 24 x 48 mm

POLIESTIRENO EXPANDIDO - 6cm

PLADUR

CAIXILHARIA - Jansen Arte 2.0 de Aluminio

PLADUR

POLIESTIRENO EXPANDIDO - 6cm
CAIXA DE AR - 2cm

TIJOLO DE BURRO BRANCO (novo) - 23 x 11 x 06 cm

VIGA METÁLICA ORIGINAL
tratada, com aplicação de tinta intumescente e com eventual reforço

PERFIL 'H' (COLUNA) METÁLICO ORIGINAL
tratado, com aplicação de tinta intumescente e com eventual reforço

PERFIL METÁLICO

ALVENARIA TIJOLO MAÇICO

ENCHIMENTO

BARREIRA PÁRA-VAPOR

POLIESTIRENO EXTRUDIDO
6cm

BETONILHA

PAVIMENTO MICROBETÃO AUTONIVELANTE

MANTA RESILIENTE

± 0.00 = 3.85

BRITA - 30cm

GEOTEXTIL

LAGE DE BETÃO ARMADO - 20cm

TELA DRENANTE AVM
MASSAME DE BETÃO - 10cm

ENCHIMENTO

CALEIRA DE BETÃO

AREIA

IMPERMEABILIZAÇÃO

MICROCUBO - pavimento exterior
ISOKORB

POLIESTIRENO EXTRUDIDO - 6cm

MANTA RESILIENTE - 1cm

BETONILHA - 8cm

MICROBETÃO AUTONIVELANTE - 0,5cm

TIJOLO DE BURRO ORIGINAL - 23 x 11 x 06 cm

CAIXA DE AR - 2cm

POLIESTIRENO EXPANDIDO - 6cm

TIJOLO DE BURRO BRANCO (novo) - 23 x 11 x 06 cm

ESTRUTURA METÁLICA ORIGINAL (tratada)
RUFO DE ALUMINIO
CAIXILHARIA - Jansen Arte 2.0 de Aluminio

CAIXILHARIA - Jansen Arte 2.0 de Aluminio
com Janela Pivotante horizontal

ESTRUTURA METÁLICA ORIGINAL (tratada)
RUFO DE ALUMINIO

CALEIRA

COBERTURA COM CHAPA DE ZINCO - sistema camarinha

CAIXA DE AR

TÁBUAS DE MADEIRA
POLIESTIRENO EXTRUDIDO

IMPERMEABILIZAÇÃO

ESTRUTURA METÁLICA ORIGINAL - asna em vista
tratada, com aplicação de tinta intumescente e com eventual reforço

REGRADO DE PINHO TRATADO (suporte do zinco) - 24 x 48 mm

VIGA DE MADEIRA - 12 x 06 cm

BARREIRA PÁRA-VAPOR

TABUAS DE MADEIRA

TÁBUAS DE MADEIRA MACHEADAS - Pinho envernizado (branco)
(perpendiculares à estrutura metálica original)

CALEIRA

ESTRUTURA METÁLICA ORIGINAL
tratada

CAIXILHARIA - Jansen Arte 2.0 de Aluminio

COBERTURA COM CHAPA DE ZINCO - sistema camarinha
REGRADO DE PINHO TRATADO (suporte do zinco) - 24 x 48 mm

CAIXA DE AR

RIPADO DE MADEIRA
POLIESTIRENO EXTRUDIDO

VIGA DE MADEIRA - 12 x 06 cm

BARREIRA PÁRA-VAPOR

TABUAS DE MADEIRA

TÁBUAS DE MADEIRA MACHEADAS - Pinho envernizado (branco)
(perpendiculares à estrutura metálica original)

IMPERMEABILIZAÇÃO

ESTRUTURA METÁLICA ORIGINAL - asna em vista
tratada, com aplicação de tinta intumescente e com eventual reforço

CHAPA DE ZINCO

REGRADO DE MADEIRA - 24 x 48 mm

POLIESTIRENO EXPANDIDO - 6cm

PLADUR

CAIXILHARIA - Jansen Arte 2.0 de Aluminio

PLADUR

POLIESTIRENO EXPANDIDO - 6cm
CAIXA DE AR - 2cm

TIJOLO DE BURRO BRANCO (novo) - 23 x 11 x 06 cm

VIGA METÁLICA ORIGINAL
tratada, com aplicação de tinta intumescente e com eventual reforço

PERFIL 'H' (COLUNA) METÁLICO ORIGINAL
tratado, com aplicação de tinta intumescente e com eventual reforço

PERFIL METÁLICO

ALVENARIA TIJOLO MAÇICO

ENCHIMENTO

BARREIRA PÁRA-VAPOR

POLIESTIRENO EXTRUDIDO
6cm

BETONILHA

PAVIMENTO MICROBETÃO AUTONIVELANTE

MANTA RESILIENTE

BRITA - 30cm

GEOTEXTIL

LAGE DE BETÃO ARMADO - 20cm

TELA DRENANTE AVM
MASSAME DE BETÃO - 10cm

ENCHIMENTO

CALEIRA DE BETÃO

AREIA

IMPERMEABILIZAÇÃO

MICROCUBO - pavimento exterior

POLIESTIRENO EXTRUDIDO - 6cm

MANTA RESILIENTE - 1cm

BETONILHA - 8cm

TIJOLO DE BURRO ORIGINAL - 23 x 11 x 06 cm

TIJOLO DE BURRO (novo) - 23 x 11 x 06 cm

ESCADAS DE BETÃO ARMADO (à vista)

RUFO DE ALUMINIO

CAIXILHARIA - Jansen Arte 2.0 de Aluminio

ESTRUTURA METÁLICA ORIGINAL (tratada)

CAIXILHARIA - Jansen Arte 2.0 de Aluminio
com Janela Pivotante horizontal

TIJOLO DE BURRO ORIGINAL - 23 x 11 x 06 cm

CALEIRA

COBERTURA COM CHAPA DE ZINCO - sistema camarinha

VIGAS DE MADEIRA (suporte do zinco) - 85 x 100 mm

CAIXA DE AR

REGRADO DE PINHO TRATADO (suporte do zinco) - 24 x 48 mm

TÁBUAS DE MADEIRA MACHEADAS - Pinho envernizado (branco)
(perpendiculares à estrutura metálica original)

IMPERMEABILIZAÇÃO

ESTRUTURA METÁLICA ORIGINAL - asna em vista
tratada, com aplicação de tinta intumescente e com eventual reforço

PERFIL METÁLICO UPN 100
entre os tijolos, à cota 5,40 (+1,55m)

FOLHA 10

ESCALA 1:20
CORTES CONSTRUTIVOS

espaço de workshops e conferências | biblioteca e espaço de estudo 
o mercado
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Projectos recentes
lisboa oriental

anexo i

A Tabaqueira Projectos Palácios e Conventos

Plano de Pormenor da Matinha

Parque Ribeirinho Oriente

HOOD

Galeria Underdog

Prata Living Concept

Fábrica Braço de Prata

Promontorio

Lisbon Workhub

Rua Pereira Henriques

Dois armazéns - edf. Beira Rio

Rua Capitão Leitão

Phosphoreira

Tomaz Hipólito, Helena Botelho

Biblioteca Municipal de Marvila

Parque Intergeracional de Marvila

Cervejaria MUSA

Hub Creativo do Beato

Bregas

Galeria Filomena Soares
Ar.Co

Kunsthalle Lissabon

Exército de Salvação
centro de alojamento temporário 
para sem-abrigo 

[1] Planta com identificação 
de diversos projectos recentes 
desenvolvidos na zona Oriental. 
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Plano de Pormenor da Matinha

[2] Planta sintese;
[3] fotografia da maquete.

Parque Ribeirinho Oriente
[4] Planta sintese.

Plano de Pormenor da matinHa (PPm), 2005-...

Parque ribeirinHo oriente, 2015-...

Área a norte do novo parque urbano (abaixo)
Projecto: Risco com NPK

A sul do parque das nações, entre a linha de caminho de ferro do Norte e o rio 
Tejo, encontramos a zona da Matinha, onde se localizou a grande fábrica de gás da 
Matinha, que ainda hoje marca a paisagem com as grandes estruturas de gasómetros. 
A área de intervenção tem 31,7ha e 328 000m2 de área de construção e prevê 29 
edifícios (sete terão com 18 a 22 pisos). 
Uma área de 260 000m2 terá cerca de 2 000 apartamentos, em 25 prédios, e 4 
700 habitantes. Outra área, de 64 000m2, será ocupada por espaços de comércio 
e serviços. Por fim, existem 15 000m2 destinados a um hotel e ainda 3ha reservados 
para equipamentos, entre os quais a futura catedral de Lisboa, perto do rio.
A implantação, a organização dos quarteirões e a volumetria proposta neste plano 
procuram maximizar as relações visuais com o rio, garantindo a continuidade da 
cidade com o rio.

Frente Ribeirinha de Marvila
Atelier f/c - Filipa Cardoso de Menezes e Catarina Assis Pacheco

O novo parque terá cerca de 8ha e prevê a extensão total de 1,3km entre a doca do 
Poço do Bispo e a marina do Parque das Nações. O projecto foi dividido em duas 
fases, sendo a primeira entre Poço do Bispo e a zona da Matinha - iniciada em 2018.
Apresentado a concurso de ideias em 2015, ganhou a proposta do atelier de arqui-
tectura paisagista f/c, que procura recriar a relação do rio com a cidade e inclui zonas 
ajardinadas, ciclovias, pista de manutenção, cafés com esplanada e uma biblioteca. 
As infra-estruturas cobertas estão previstas com a conversão de contentores marítimos 
e serão integradas diversas preexistências - como pontões, alguns armazéns e o traça-
do da antiga linha férrea. 
O início da segunda fase está associado ao Plano de pormenor da Matinha. A área 
desta segunda fase integra “uma extensa área desportiva informal, um núcleo de 
armazéns revitalizados e uma última área essencialmente lúdica e contemplativa, 
centrada num grande lago, no anfiteatro que se funde a montante com o Parque Inte-
rior da Matinha e num sistema de bancadas panorâmicas a implantar ao longo do 
molhe da marina do Parque das Nações.”.

Projectos recentes anexos
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Prata Living Concept 

[5] Visualização

[6] Fotomontagem, inserção 
urbana do projecto

[7] Planta sintese do projecto 
dos Jardins Braço de Prata e do 
Plano de Pormenor da Matinha

Terreno da antiga Fábrica de Material de Guerra do Braço de Prata
Renzo Piano RPBW

O complexo foi projectado por Renzo Piano em 1998, no entanto, o timingo do 
processo de aprovação e problemas financeiros do então promotor (Obriverca) colo-
caram as obras em pausa, retomadas apenas em 2016 (agora providas pelo fundo 
fechado Lisfundo).

Estes atrasos permitiram um outra situação interessante: Parte das instalações 
foram temporariamente cedidas. Um palacete do século XIX, ocupado pelos mili-
tares e transformado na administração da fábrica, onde se planeava instalar um 
stand de vendas, foi activado um espaço cultural pelo filosofo Nuno Nabais - A 
Fábrica Braço de Prata (apresentada de seguida).

O terreno foi limpo para a implantação de edifícios icónicos, com vista para o Tejo, 
completamente distintos da identidade e vivencia local.
São 9ha ocupados por 12 edificios inspirados no passado e no contexto próximo – 
industrial. Num terreno praticamente plano, os volumes repetem-se, com pequenas 
diferenças de comprimento. Cada bloco é “dividido” longitudinalmente, dando origem 
a dois volumes salientes de cobertura inclinada, com uma zona ajardinada privada 
entre eles. No piso térreo encontram-se diversos serviços e comercio, existe ainda um 
ginásio e um volume de escritórios (que se assemelha aos restantes volumes habita-
cionais). 
Do ponto de vista urbano, o arquitecto refere procurar uma hierarquia viária que se 
relacione com a malha envolvente e que permita trazer uma “vida de bairro”, onde os 
seus habitantes poderam encontrar tudo o que precisam – lojas, restaurantes, creche, 
etc. 

Prata living concePt - jardins braço de Prata, 1999-...

Projectos recentes anexos
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Fábrica Braço de Prata 
[8]  Entrada e espaços interiores 

Vertigo Climbing Center, 
Fracção S 
[9] Fotografia e Planta sintese

Ulisseia, Fracção P
[10] Fotografia e Planta sintese

Fábrica braço de Prata, 2007

dois armaéns no ediFicio beira rio

Num antigo edifício da Fábrica de Material de Guerra do Braço de Prata
Projecto cultural do filósofo Nuno Nabais

“A Fábrica Braço de Prata” abriu em 2007, em convivência com o existente, sem 
grandes operações. Foi um projecto charneira na ocupação de espaços nesta área 
da cidade, atraindo uma nova e diferente população, mais jovem, mais culta e que 
aprecia a sua essência espacial e valoriza o legado industrial e histórico.
A camara reagiu, em 2016 com o retomar das obras do projecto de Renzo Piano, 
aprovando a transmissão deste espaço para o património municipal, com a intenção 
de que este se mantivesse como equipamento cultural gerido pela mesma equipa.

Av. Infante D. Henrique
Atelier JQTS - João Quintela Tim Simon

Frente ao Rio Tejo, o edifício é composto por uma sequencia de armazéns industriais, 
alguns acessíveis (ao segundo piso) através de rampas. Os diferentes armazéns são 
identicos na sua estrutura metálica corrente -  coberturas de duas águas sobre treliças 
metálicas – e na sua largura, mas com diferentes profundidades e áreas.

Fracção S - Vertigo Climbing Center, 2014
Com 400m2, este armazém foi transformado num ginásio de escalada (boulder). A 
estrutura foi recuperada e o intererior recebe uma espécie de caixa que faz a mediação 
entre o espaço interior e exterior, onde se encontra a recepção e um pequeno café. 
Este volume é composto por uma base em blocos de betão pré-fabricados, sobrepos-
tos por um “jogo” de ripas de madeira pintadas de vermelho - um elemento “escaláv-
el” e que permite uma semi-transparencia entre os espaços.

Fracção P - Ulisseia, 2018
Com 270m2, este armazém foi reutilizado para alojamento temporário para grupos e 
aluguer para eventos. Uma nova estrutura de chapas de ferro escuras ocupa o espaço 
preexistente. Quatro cilindros (tangentes) abertos no topo desenham o espaço - o 
interior funciona como uma zona comum, enquanto o exterior do perimetro destes 
cilindros permite desenhar a zona de dormitório e a copa de serviço comunitário na 
zona que os distancia das paredes do armazém.

Projectos recentes anexos
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Cervejaria MUSA 
[11] plantas piso 0 e piso 1
[12] fotografia do interior

Parque Intergeracional de 
Marvila 
[13] planta do projecto

cervejaria musa, 2017

Parque intergeracional de marvila, 2014

Rua do Açucar 83
Paulo Moreira

Um armazém de 400m de planta rectangular e telhado de duas águas é agora ocupa-
do pela fábrica de cerveja artesanal e bar da marca MUSA. Foram criadas duas zonas 
separadas mas visíveis entre si – a zona de produção e a de consumo. Sob as grandes 
asnas de madeira de suporte do telhado de duas águas, a intervenção procurou uma 
linguagem simples com optimização e reutilização dos materiais e objectos. Os tijolos 
das paredes são descobertos, tornando-os aparentes tal como os novos elementod de 
betão.

Rua de Marvila 55-47
Ateliermob + Colectivo Warehouse

O Parque Intergeracional de Marvila é um parque público para idosos e crianças 
construído num lote abandonado situado no seio do antigo bairro lisboeta. Este 
projecto integra-se no programa de apoio BIP/ZIP 2014 do Município de Lisboa e 
foi desenvolvido segundo um processo participativo, com o auxilio de estudantes da 
Universidade Lusófona, diversos voluntários e membros da comunidade local.

Estabelecido em duas cotas distintas é proposto um espaço de auditório com uma 
área de lazer. No final da zona de anfiteatro existe uma rampa para crianças que 
liga o espaço superior do projecto ao parque infantil. Na parte mais baixa do terreno 
foi construída uma lage para a posterior colocação de mesas e cadeiras e um muro/
banco  que delimita o espaço.

Projectos recentes anexos
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Camara Municipal de Marvila
[14] alçado principal

HCB 
[15] implantação (3D) do 
complexo.

biblioteca municiPal de marvila, 199?-2016

Rua António Gedeão
Raúl Hestnes Ferreira

Construida na ruina da antiga Quinta das Fontes foi o último projecto do Arquitecto 
Raúl Hestnes Ferreira (1931-2018). Demorou cerca de 20 anos a concluir, sofrendo 
diversas alterações até a sua realização. 
Implantada junto à escola básica e rodeada de bairros sociais, é (2016) a maior 
biblioteca municipal de Lisboa. Para além da obra de recuperação da antiga Quinta 
das Fontes foi contruido um novo edifício de 2 600m2 em betão aparente e algumas 
superfícies forradas a azulejo e pedra.
Equipado com um auditório com capacidade para 200 pessoas, espaços de leitura e 
de trabalho, zonas lúdicas para bebés e crianças, uma cafetaria, cozinha equipada 
acessível a população e um espaço de homenagem ao escritor José Gomes Ferreira, 
pai do arquitecto.

Projectos recentes 

Hub creativo do beato (Hcb), 2017

Rua da Manutenção 118

O Antigo convento das Grilas, 1663/65, ocupado e utilizado pelo exercito para a sua 
principal plataforma logística e industrial - a Manutenção Militar -, em 1886. Foi um 
dos mais significativos exemplares da actvidade industrial de géneros alimentares em 
Portugal.
A área da produção foi progressivamente encerrada entre 2002 e 2011 e, cinco anos 
mais tarde, foi cedida por cinquenta anos à CML – 18 edifícios distribuídos por 35 
000m2 a sul, e 55 000m2 a norte, ainda ocupados pelos militares.
A área concessionada é hoje responsabilidade da Startup Lisboa (a partir de 2016), 
ganhando o nome de HCB – Hub Criativo do Beato¬ – e obedecendo às directrizes 
da CML, que tem como objectivo fixar e tirar partido das dinâmicas geradas pela WEB 
SUMMIT e que se enquadram na estratégia urbana de crescimento, regeneração e 
reabilitação da zona oriental (Beato e Marvila). 
Os edificios serão reabilitados, reconvertidos para novos usos e, em alguns casos, 
ampliados ou substituídos por novos. O projecto inclui edifícios destinados a comercio, 
habitação, equipaments, e turismo.
Ala norte, onde se encontram os equipamentos de apoio social e logístico da MML, 
incluindo uma creche, um teatro de 700 lugares, bem como terrenos agriculas e campo 
de jogos, encontra-se em vias de cedência a CML, para eventual expansão do HCB.

anexos
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Factory lisbon, 2018-...
Arq. Julian Breinersdorfer, Loescher & Boeckmann e José Baganha & Arquitectos Asso-
ciados 

A antiga fábrica de bolachas e e a tipografia (Edifício 10 e 11), num total de 
12 000m2 está já em desmantelamento, com vista a receber a Factory – unidades de 
escritórios para start-ups e empresas de tecnologia. 

cervejeira browers beato, 2018-… 
Eduardo Souto Moura e Nuno Graça Moura 

A antiga Central Electrica (Edifício 6) - anos 1920 - foi um dos primeiros edificios onde 
se identificou o novo uso. Após a limpeza e implementação de infra-estruturas, ficou 
apta para receber uma programação temporária de dinamização e divulgação do 
programa do HCB. A longo prazo prevê-se a implementação de uma pequena fábrica 
de cerveja, restaurante, espaço de eventos formativos e lazer, funcionando como a 
grande sala do HCB.
A proposta coordenada por Souto de Moura integra a preexistência da maquinaria e 
sistemas estruturais de apoio. Reposiciona a plataforma onde assentavam os quadros 
eléctricos da antiga central, libertando o espaço para receber um balcão corrido. Atrás 
do balcão está a produção da cerveja e a sala de provas, enquanto o restante progra-
ma é distribuído ao longo da sua frente. O programa de serviços e áreas técnicas vem 
reativar a galeria existente no piso -1. 

Praça beato
A praça, um projecto que, como o nome indica, pretende criar um espaço de praça - 
venda de produtos alimentares. “pretende ser uma nova experiência, uma mudança 
de paradigma, um regresso às origens.” (descrição no website do HCB).
Este espaço vai ocupar 1700m2 deste complexo – a antiga Fábrica das Carnes (Edifício 
9), a Oficina Auto e Edifício Administrativo (Edifício 8).

co-living, 2019
Concurso publico para o edifício do relógio (Edifício 5), antigo convento, lançado em 
Maio de 2019.

HCB

[16] Planta sintese do projecto e 
identificação dos 18 edifícios
[17] Factory Lisbon
[18] Cervejaria Browners Beato
Maquete do projecto
[19] página seguinte
Praça Beato - Prespectiva 

Projectos recentes anexos
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ar.co

centro nacional de arqueologia náutica e subaquática, 
2018

Rua Gualdim Pais
João Santa-Rita

A obra de recuperação do antigo Mercado Municipal de Xabregas fez parte da estraté-
gia municipal para a regeneração e requalificação da zona oriental da cidade. Um 
conjunto de 3 edificios, construídos em 1956, transformou-se na nova sede do Ar.Co 
– Centro de Arte e Comunicação Visual –, um espaço dedicado à formação artística 
com áreas de trabalho, de exposição, apresentação e cafetaria. 
A intervenção procura recuperar as características originais dos edifícios trazendo, no 
entanto, traços de contemporaneidade para uma nova identidade do conjunto. Este 
reconversão resultou de um protocolo entre a Camara Municipal de Lisboa e a insti-
tuição no âmbito da cedência do espaço e contou com o apoio da CML, do estado 
português e de mecenas privados para a sua realização.

Rua da Manutenção Militar 1-7, Rua de Xabregas 37
João Carlos dos Santos

Um conjunto de armazéns de 1 800m2 da antiga fábrica do tabaco (inicio do sécu-
lo XX) foi alugado à direcção-geral do património cultural pela direcção-geral do 
tesouro e finanças para ali instalar a sede do Centro Nacional de Arqueologia Náuti-
ca e Subaquática (CNANS). No projecto de reconversão optou-se por preservar as 
características da preexistência. No geral, manteve-se a estrutura original mista de 
alvenaria de pedra e madeira e a intervenção é marcada por paredes de alvenaria 
de aparelho à vista, pelo pavimento em betão pintado a tinta epóxi e por um novo 
volume de estrutura metálica revestido a placas de compósito de partículas de madei-
ra e cimento, que ocupa a nave central de um dos armazéns, permitindo a criação de 
um mezanino e ampliando a área util. Criaram-se áreas programáticas especificas, 
como o laboratório de preservação do acervo, espaço de reserva, centro de docu-
mentação e áreas de exposições e conferencias. A entrada principal e a recepção têm 
lugar através de um pequeno pátio na rua da Manutenção.

Projectos recentes 

Ar.Co
[20] entrada do edifício 

CNANS
[21] Visualização

anexos
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esPaços colectivos

[25] one
Nº1 - antigo entreposto 
ferroviário.
Espaço de escritórios (co-workk) 
e armazéns preparados para 
todo o tipo de festas, exposições, 
sets de produção, etc.

rua Pereira Henriques

[26] todos

Nº3 - antigos armazéns 
ferroviarios.
Um hub creativo, nas areas 
da comunicação, activação e 
estratégia de marca e publi-
codade, com espaço para 
produção de filmes, fotografia, 
design, arte e musica.

[22] Hood
Rua 3 da Matinha - Edifício Alte-
jo, Armazém 101.
Um “bairro criativo”, criado pela 
agência de marketing comOn 
no fim de 2015. Tem um espaço 
de cowork, um auditório/
ginásio, skates e uma “praça” 
(Charles Square), com um bar 
self-service.

[27], [28] Fábrica moderna

Nº24 - fablab colectivo.
Uma oficina criativa partilhada 
que desenvolve o seu trabalho 
nas áreas criativas e técnicas de 
design de produto, hardware, 
crafts e artes

[23] lisbon workHub

Parte dos antigos armazéns 
vinícolas Abel Pereira da Fonse-
ca (1917) - Rua Amorim 2.
Fundado em 2015, espaço 
de eventos e cowork onde 
Empreendedores, freelancers e 
nómadas partilham o mesmo 
espaço de trabalho.

[29] Collectors Marvila
Armazém 6
antiga fábrica de produtos 
alimentares, agora espaço 
cultural e de comercio (arte 
e design), será futuramente 
(embora que ainda longínquo), 
um condomínio de luxo.

[24] PHosPHereira

Parque empresarial na antiga 
fábrica de Fósforos - Rua do 
Açucar 76.
No interior da antiga fábrica 
havia balneários, refeitório e 
até uma creche daí a gener-
osa dimensão dos espaços 
que, nos últimos anos, foram 
ocupados pela cervejeira Lince, 
pela sede da Hippo Trip, pelo 
ateliê de aluguer de vestuário 
Maria Gonzaga/Peris Costumes, 
por uma fábrica de ginjinha e 
escritórios

Projectos recentes 

A disponibilidade de grandes espaços de armazéns e fábricas em zonas industriais 
em Lisboa levou a criação de espaços comerciais – especialmente restaurantes e lojas. 
Mais recentemente têm surgido também espaços de trabalho partilhado (co-work-
ing), onde um grande complexo apresenta uma grande pluralidade de usos. Estes 
espaços colectivos chegaram também à zona Oriental e “a lista de espaços partilha-
dos, cowork, fablabs ou incubadoras para alugar é cada dia mais vasta”.

anexos
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galerias e ateliers 

[33], [34] 
azan
Rua Afonso Annes Penedo 52
Ateliers, Galeria, residencias 
artísticas.
Residentes: Tomaz Hipólito e He-
lena Botelho

[30] galeria underdog

Rua Fernando Palha 56

[35], [36] 
galeria Filomena soares

Rua da Manutenção 80
Criada em 1999, esta foi das 
primeiras galerias a abrir na 
zona de Xabregas. Com uma 
intervenção simples de reabili-
tação, o espaço é composto por 
duas salas de paredes brancas e 
um espaço de terraço na cober-
tura – 1 000m2, o que permite 
acolher diversos projectos artísti-
cos ao mesmo tempo.

[31] Promontorio

Rua Fábrica de Material de 
Guerra 10.
Atelier de Arquitectura

[37], [38] Kunsthalle Lissabon
Rua José Sobral Cid 9E

[32] 
rua caPitão leitão

Galeria Bruno Múrias
Capinha Lopes
Galeria Baginski
Galeria Francisco Fino

rua Pereira Henriques

Joana Astolfi

Projectos recentes 

As características espaciais dos edifícios disponíveis nesta zona – áreas amplas e lumi-
nosidade controlada – e as rendas acessíveis (preço por m2), levaram à ocupação de 
diversos armazéns por galerias de arte, estúdios de artistas e ateliers de arquitectura 
ao longo das últimas décadas. Têm trazido novas dinâmicas, novas vivencias e um 
novo diálogo com a área circundante, onde as galerias têm um especial papel pela 
dinamização de exposições e inaugurações abertas ao público. Curiosamente, a Rua 
Capitão Leitão tem um conjunto particularmente grande destas ocupações.

anexos
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EN.1
Rua Fernando Palha (direcção 
- sul)

EN.2
Rua Fernando Palha (direcção 
- norte) 

EN.3
Rua 2 da Matinha

EN.2

EN.1

EN.4

EN.5

EN.7 EN.6

EN.8

EN.9

EN.10

EN.11

EN.12

EN.13

EN.14

EN.15

EN.16

EN.18

EN.17

EN.19
EN.20

EN.21
EN.22

EN.23

[1] localização dos resgistos 
fotográficos da envolvente

anexos levantamento FotográFico
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EN.4
Empreendimento Prata Living 
concept (PLC) em construção - 
vista da rua Fernando Palha

EN.5
Empreendimento PLC em 
construção 

EN.6
Edificios a poente do terreno do 
empreendimento PLC

EN.7
A tabaqueira, vista da rua B.  
(rua interior do Empreendimen-
to PLC)

EN.8
Largo do Tabaco

EN.9
A Tabaqueira vista da rua 
Tabaqueira

anexos levantamento FotográFico
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EN.10
Zona a Sul da Tabaqueira 
- parte do planeamento do 
empreendimento PLC

EN.11
Frente ribeirinha: empreen-
dimento PLC à esquerda, e 
parque ribeirinho à direita

EN.12
Frente ribeirinha: empreen-
dimento PLC e a Tabaqueira 
(iluminada)

EN.13
Espaço a Sul da Tabaqueira, 
visto da frente ribeirinha

EN.14
Frente ribeirinha: parque ribeir-
inho à esquerda e empreendi-
mento PLC à direita

EN.15
Parque ribeirinho e o Rio Tejo

anexos levantamento FotográFico
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EN.16
Parque ribeirinho e o Rio Tejo

EN.19
Rua 3 da Matinha

EN.23
A Tabaqueira vista da rua 
Cintura do Porto

EN.21 e EN.22
edifícios a norte da Tabaqueira 
- rua 3 da Matinha

EN.20
entroncamento: rua tabaqueira 
e rua 3 da Matinha

EN.17
Parte da Tabaqueira, vista do 
parque ribeirinho

EN.18
A nova ciclovia e frente ribeir-
inha

anexos levantamento FotográFico



E.2

E.1

E.53

E.3E.4

E.5

E.6

E.7

E.8
E.11

E.9 E.12

E.10

E.48

E.14
E.13

E.15E.16
E.17

E.18

E.19

E.20

 E.25  E.26 E.38

E.21

E.40

E.22

E.23

E.24  E.29
E.35  E.30

E.32  E.31

E.27
E.28

E.26
E.33
E.34

E.49

E.42

E.41

E.43

E.44

E.45

E.37

E.39

E.46

E.52

E.47
E.50
E.51

E.36

[2] localização dos resgistos 
fotográficos exteriores
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E.0
estado de degradação do 
edifício, em especial a falta de 
coberturas

E.1 e E.2 
Aproximação ao edifício, a sul; 
visível a forte presença da vege-
tação que invade a estrutura

E.6 
A fachada a nascente, primeiro 
piso

E.3 
A fachada a nascente, de frente 
para o Rio, vista no sentido 
sul-norte

E.4 e E.5
Aproximações à fachada (canto 
sul - este)

anexos levantamento FotográFico
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levantamento FotográFico

E.9 e E.10
Fachada norte, duas perspec-
tivas.

E.13
Fachada norte. visivel o ritmo 
criado pela estrutura visivel e as 
janelas. 

E.14
Fachada norte, aproximação e 
escala humana.

E.8
A fachada a nascente, primeiro 
piso - vegetação

E.11 e E.12
Janela do piso térreo, fachada 
nascente.

E.7
A fachada a nascente, de frente 
para o Rio, aqui no sentido 
norte-sul

anexos
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E.15
Fachada norte, Vista da Rua 3 
da Matinha, na direcção oeste 
- este

E.18 e E.19
Canto norte - poente, com 
escala humana. Duas perspec-
tivas

E.20
Fachada Poente, aproximação e 
escala humana

E.17
Fachada norte, Vista da rua 3 
da Matinha, na direcção este 
- oeste

E.16
Fachada norte, com escala 
humana

levantamento FotográFicoanexos
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E.21
Fachada Poente, vista da Rua 
Tabaqueira, em direcção à Rua 
3 da Matinha

E.22  e E.23
Aproximação ao pavilhão da 
entrada - Rua Tabaqueira

E.24
Pavilhão da entrada (fachada 
protegida) - detalhes

E.25
Pavilhão da entrada (fachada 
protegida) - detalhes

E.26 e E.27
Pavilhão da entrada (fachada 
protegida) - detalhes

E.28
Detalhe do sinal que identifaca 
este pavilhão como Património 
do Estado

levantamento FotográFicoanexos
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E.29, E.30, E.31 e E.32
Detalhes da fachada do 
pavilhão da entrada - Rua 
Tabaqueira

E.33 e E.34
Detalhes da fachada do pavil-
hão da entrada - ferro e tijolo 

E.35 e E.36
Detalhes do pavimento em 
frente ao pavilhão da entrada

levantamento FotográFicoanexos
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E.37
Perspectiva da Rua Tabaqueira, 
sentido norte - sul

E.42
Detalhe da fachada - tijolo, 
estrutura metálica e Janela 
(caixilharia)

E.40
Fachada poente, olhar na di-
recção do empreendimento PLC

E.41
Fachada poente, olhar na 
direcção do empreendimento 
PLC - Aproximação

E.39
Perspectiva da Rua Tabaqueira, 
com a entrada em primeiro 
plano

E.38
O pavilhão da entrada - Rua 
Tabaqueira

levantamento FotográFicoanexos
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E.43
Canto sul da fachada poente,  
relação com o muro de pedra, 
vegetação e escala humana

E.47
Canto sul - poente - aproxi-
mação

E.46
Canto sul - poente, onde é 
possível ver a falta de um pano 
de tijolo completo e falhas na 
estrutua metálica

E.44 e E.45
Canto sul - nascente; e a 
fachada sul

E.48
Detalhe da fachada, com falta 
de um tijolo - exemplo de falhas 
existentes

E.49
Detalhe da caixilharia e estrutu-
ra metálica já muito degradada

levantamento FotográFicoanexos



0050 0051

E.52
Janela entre a vegetação

E.53
Fachada Sul vista do lado do 
Rio

E.50 e E.51
Canto sul - nascente, relação 
entre o primeiro e segundo 
corpo (1º andar)

levantamento FotográFicoanexos



I.1

I.2

I.3

I.37I.36

I.35

I.34

I.4

I.5

I.6
I.9

I.7

I.10

I.11

I.12 I.15  I.16

I.13  I.14  I.17

I.30

I.18 I.22 I.23
I.24

I.21 I.19
I.20

I.28

I.25

I.29

I.26
I.27

I.32

I.33

I.31

[3] localização dos resgistos 
fotográficos interiores

outras fotografias 

fotografias da autora
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I.1, I.2 e I.3
Vistas interiores da Ala sul, 
vista através de uma janela na 
fachada poente

I.4 e I.5
Vistas interiores - Espaço à dire-
ita da entrada, onde se localiza-
va um café/cafetaria - vista de 
uma janela na fachada poente

I.6
Espaço à esquerda da entrada - 
vista de uma janela na fachada 
Poente

levantamento FotográFicoanexos
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I.9 e I.10
Vistas interiores - Ala norte 
(Nave poente) 

I.7
materialidade - diferentes para-
mentos de tijolo no interior

I.8
materialidade - madeira como 
revestimento interior - cobertura

I.11
Vista da estrutura interior, já 
muito destruida

I.12
Vista interior - Ala norte, piso 
térreo; visível a vegetação a 
invadir o interior do edifício

I.13 e I.14
Vistas interiores da Ala norte

levantamento FotográFicoanexos
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I.17
Vistas interiores da Ala norte - 
aqui vemos o corpo 1 ao fundo

I.18
Vistas interiores da Ala norte - 
ligação ao pátio

I.19 e I.20
Vistas interiores da Ala norte 
- olhares nas duas direcções 
(nascente e poente)

I.15 e I.16
Detalhes da fachada do primei-
ro piso e das janelas  (vãos) do 
piso térreo

I.21
Primeiro piso, vista do piso 
terreo - estrutura metálica

levantamento FotográFicoanexos
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I.22
Ainda sobre a Ala norte

I.25
Detalhe - perfil metálico

I.23
Ainda sobre a Ala norte - liga-
ção ao pátio

I.26
Vista do interior - Nave norte a 
olhar para a ala norte da Nave 
poente

I.24
Ala norte - ligação ao pátio 
(aproximação)

I.27
perfil metálico e pavimento

levantamento FotográFicoanexos
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I.28
Corpo 1, piso térreo, vista 
através de um buraco na facha-
da norte

I.29
Corpo 1, piso térreo, vista 
através de um buraco na facha-
da norte - Ligação ao pátio e à 
ala norte

I.30
Vista do interior da entrada 
principal (piso térreo) - rua 
Tabaqueira; visíveis os carris no 
chão, pequenas salas posivel-
mente administrativas e o pátio 
(vegetação) ao fundo

I.31
Interior do pavilhão da entrada, 
1º piso.

I.32
A fachada interior (para o pátio) 
do pavilhão da entrada - vista 
da ala Norte

I.33
A fachada interior (para o pátio) 
do pavilhão da entrada - inseri-
do no pátio

levantamento FotográFicoanexos
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I.34
Vista interior do 1º piso do 
Corpo 1

I.35
Vista interior do 1º piso do 
Corpo 2, ala norte

I.36
Vista interior do piso térreo da 
Nave sul - a olhar para poente

I.37
Vista da zona tipo palco, ao 
fundo da Ala sul

levantamento FotográFicoanexos



0067

levantamento arquitectónico

anexo iii

[1] esquiço sobre a estrutura e 
composição do edifício
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levantamento arquitectónico

Processo

Numa fase inicial, foram encontradas duas plantas: uma planta do piso térreo (sem 
escala), encontrada na Biblioteca de Arte Gulbenkian; e uma planta de cobertura (à 
escala 1:200), pertencente ao projecto do atelier Arquiespaço.

anexos

[2] Planta do piso térreo, encon-
trada numa publicação na Bib-
lioteca de Arte Gulbenkian, a 
7 Outubro 2019: Projecto Tab-
aqueira. Berta Ehrlich, Catarina 
Campino, Edgar Massul, Joana 
Villaverde, João Tengarrinha, 
Noé Sendas, Nuno Cera, Paulo 
Brighenti, Rui Calçada Bastos. 
Lisboa: [s.n.], 1998.

[3] Plantade coberturas, pre-
sente no Arquivo Municipal de 
Lisboa, a 28 Novembro 2019: 
Arquiespaço, levantamento 
topográfico geo-referenciado 
- existente, escala 1:200, Abril 
2008.
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levantamento arquitectónicoanexos

Após a primeira fase de pesquisa, não foram encontrados mais desenhos; e a visita 
ao interior da fábrica também não foi possível, por falta de resposta do proprietário 
(privado) aos nossos pedidos de cntacto.
Iniciámos então o processo de levantamento arquitéctonico, análise e entendimento 
do edifício, com base nas duas plantas acima referidas e na visita ao local.

[4] Desenho sobre a planta do 
Projecto Tabaqueira - procura 
da quadrilha base da estru-
tura do edifício e respectivas 
medidas.

[5] uma hipótese inicial [6] medições feitas no local
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Algumas das medidas foram 
conseguidas apenas através 
de fotografias - utilizando a 
escala humana e/ou medidas já 
identificadas.

[7] estrutura metálica - perfil e 
asna

página seguinte
[8] O piso superior
[9] Fachada poente - extremo 
sul
[10]  Fachada poente
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levantamento arquitectónicoanexos

Encontrada a regra (e ex-
cepções à regra) do desenho 
do edifício, desenharam-se as 
primeiras cortes e plantas.

página anterior
[11] planta do piso térreo e 
cortes (longitudinal e transver-
sal)
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levantamento arquitectónicoanexos

[12] medição da fachada do 
pavilhão da entrada

página seguinte
[13] medição da estrutura 
metálica



0078 0079

levantamento arquitectónicoanexos

[14] espaço da nave sul (pé-di-
reito duplo)

página seguinte
[15] piso superior da nave norte

[16] piso térreo do Corpo 1 - 
nave nascente



00810080

levantamento arquitectónicoanexos

[17] análise do estado actual - 
planta

[18] axonometria do edifício - 
estrutura e comentários sobre o 
estado actual



0082 0083

levantamento arquitectónicoanexos

estado actual e identificação de 
patologias

[19] planta do piso superior

[20] página seguinte
planta do piso térreo



00850084

levantamento arquitectónicoanexos

[21] planta de implantação, à 
escala 1:1000

desenHos rigorosos



0086 0087

levantamento arquitectónicoanexos

[22] planta do piso superior, à 
escala 1:500

[23] página seguinte 
planta do piso térreo, à escala 
1:500



0088 0089

[24] planta de cobertura, à 
escala 1:500

[25] página seguinte 
os quatro alçados

levantamento arquitectónicoanexos
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[26] corte AA’; corte BB’; e corte 
CC’

[27] página seguinte
corte DD’; corte EE’; e corte FF’

A B

A’ B’

CC’

DD’

FF’

EE’

levantamento arquitectónicoanexos



0092 0093

[28] axonometria, estado actual  
do edifício2

levantamento arquitectónicoanexos



0095

FotograFias da maquete

A construção da maquete revelou-se como um exercício prático, auxiliar indispensáv-
el no entendimento do edifício e da sua identidade; permitindo a presença continua 
d’A Tabaqueira ao longo de todo o processo de trabalho, como fonte de inspiração e 
ferramenta de projecto.

levantamento arquitectónicoanexos
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levantamento arquitectónicoanexos
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levantamento arquitectónicoanexos
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