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RESUMOABSTRACT

 Hoje, a estagnação da construção massiva das anteriores décadas e a 

desindustrialização nas nossas cidades realçaram problemas que habitam as malhas urbanas e 

novas realidades arquitectónicas. 

 O tema escolhido para a tese de mestrado, nesta fase final do curso, surge como 

uma oportunidade para refletir sobre dois conceitos do âmbito disciplinar da arquitetura: a 

Requalificação Urbana e a Reabilitação de Edifícios em Ruína. 

 O termo Requalificação surge como condição essencial da gestão das cidades 

contemporâneas, englobando os conceitos de Renovação, Reestruturação e Reabilitação. 

Pretende-se, então, destacar um problema premente na realidade atual: as Ruínas 

Industriais. Estas apresentam-se como elementos de degradação da cidade, habitualmente 

de grande dimensão, que, por essa razão, contaminam a escala urbana e determinam, 

consequentemente, o afastamento  da população. 

 Neste trabalho, é tomado como essencial um estudo detalhado do tema, de modo a 

realçar os problemas e os efeitos negativos, mas também os valores próprios e a salvaguardar destes 

elementos arquitectónicos e as oportunidades associadas à sua intervenção e transformação. A 

escolha de um caso de estudo, a fábrica de conservas Madrugada, na Póvoa de Varzim, tem como 

objetivo alcançar uma estratégia possível que enuncie de forma adequada as questões críticas 

associadas a estas intervenções contribuindo para a preservação da identidade local e modificando 

positivamente o tecido urbano da envolvente.
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 Today the stagnation of massive construction of the previous decades and the 

deindustrialization in our cities highlighted problems that inhabit in the urban grid and new 

architectural realities.

 The theme chosen for the master’s thesis, in this final phase, comes as a opportunity to 

reflect on two concepts of the discipline of architecture framework: the Urban Renewal and the 

Rehabilitation of buildings in ruin. 

 The term Requalification emerges as an essential condition of the contemporary cities 

management, encompassing the concepts of Renewal, Restructuring and Rehabilitation of urban 

areas. It is interceded to highlight a problem present in the current reality: Industrial ruins. These 

are elements of city degradation, usually large and, for that reason, they contaminate the urban 

scale and determine therefore the behavior of the population.

 In this work a detailed study of the subject is considered essential, in order to highlight 

the problems and the negative effects, but also to recognize their own value and to protect these 

architectural elements and the opportunities related to their interventions and transformation. 

 The choice of a case study, the factory Madrugada, in Póvoa de Varzim, aims to 

achieve a possible strategy, which sets properly the critical issues locked to these interventions, 

contributing to the preservation of local identity and positively changing the urban environment 

of the surrounding area.
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“(...) Também assim se amplia a necessidade de ver a cidade como a representação de um novo 

território, com novos códigos de leitura. Na base destes códigos podem estar camadas de 

identidade entre o visível e o invisível, entre a infraestrutura e a superestrutura, entre o atual e o 

desejado.”  Pedro Brandão in O Sentido da Cidade – Ensaios sobre o mito da Imagem como Arquitetura.
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INTRODUÇÃO

 

 O presente trabalho apresenta-se como um estudo sobre as Ruínas Industriais, 

entendidas enquanto património, reunindo dois temas indispensáveis do âmbito disciplinar 

da arquitetura: a Requalificação Urbana e a Reabilitação de Edifícios Industriais em Ruína. O 

desenvolvimento desta investigação justifica-se, não apenas pela atualidade e pertinência do 

tema, mas também por corresponder a uma tentativa de alerta sobre a reduzida preocupação e 

interesse por parte de um país que ainda não parece reconhecer nas suas raízes urbanas a herança 

do Património Industrial. 

 Hoje constatamos que os edifícios pós-industriais, que fazem parte das raízes históricas 

das cidades, do seu Património Cultural e Natural1 , estão expostos, cada vez mais, a ameaças, não 

só pelos factores de degradação decorrentes da sua obsolescência, mas também pelo movimento 

da população, da vida social e económica, que atinge estes espaços na sequência de lógicas pouco 

refletidas ou inadequadas que resultam na alteração ou na destruição, as últimas com efeitos ainda 

mais nefastos. 

 “Os edifícios do passado contribuíram para o estudo sistemático das formas plásticas, do seu 

desenvolvimento e da sua classificação: Instrumento de análise do mundo e de suporte de memória” 2.

 Neste trabalho o Património Industrial é encarado como um vestígio inserido num  

contexto cultural e ambiental, detentor de um grande valor histórico, tecnológico, social, 

arquitectónico e científico3. Logo, considera-se que uma proposta de reabilitação vem introduzir 

definições, tipologias e modos de intervir que hoje, mais que nunca, devem ser considerados, 

noções que colocam o Homem no centro das preocupações, melhorando as condições de vida 

nos centros urbanos, que são também centros históricos, enquanto centros reveladores de uma 

história. 

 O Objeto de estudo é a antiga fábrica de conservas Madrugada que permitirá 

conduzir a pesquisa a que me proponho. Esta fábrica esteve ativa até ao ano de 2003. Apesar de ter 

ainda pouca idade, tive a oportunidade de a visitar enquanto esteve em funções, fazendo, hoje, 

parte da paisagem que integra a minha rotina diária. Implanta-se, estrategicamente, a uma curta 

distância da frente marítima e na proximidade do centro da cidade. Na sua envolvente foram, 

recentemente construídos edifícios de habitação e equipamentos. A sua extensa fachada é 

paralela à linha de metro e está situada à face da Estrada Nacional N13, que liga a Póvoa de 

Varzim ao Porto e a Viana do Castelo. Em redor existem outros pequenos edifícios e habitações 

1    Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura UNESCO (1972) Convenção para a Proteção 
do Património Mundial, Cultural e Natural; Paris. 
2    CHOAY, François (2015) Alegoria do Património; Lisboa: Edições 70, p.206. 
3     ICOMOS (2011) Princípios de Dublin para a Conservação de Património Industrial, Estruturas, Áreas e Paisagens; Dublin, p.2.
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que se apresentam igualmente degradados. O complexo ocupa uma grande área, tendo uma frente 

com uma dimensão significativa onde são visíveis os efeitos da degradação física e espacial, a que 

se associa a degradação social e cultural, contribuindo de forma negativa para a paisagem e para o 

tecido urbano e humano existente. 

 O principal objetivo da presente dissertação é contribuir para que a salvaguarda e a 

reutilização deste património sejam entendidos como motores de regeneração urbana. A 

determinação do presente trabalho é evidenciar os princípios que devem ser assumidos e, 

dessa forma, contribuir para preservar o máximo de património construído e evidenciar as 

novas visões em desenvolvimento na sociedade, abandonando as anteriores posturas 

exclusivamente consumistas. Falar de Reabilitação é também falar de economia e de 

desenvolvimento sustentado. 

 Em suma, os principais propósitos do trabalho são, por um lado, evidenciar a influência 

direta que estas ruínas contemporâneas detêm no tecido urbano, nos usos do espaço e na forma 

de habitar, desde a pequena escala circundante a um determinado edifício até à escala alargada 

da cidade. Por outro lado, retratar de forma concreta o caso em estudo, com o objetivo de, a partir 

dele, realçar e comprovar perspectivas, princípios ou soluções, que se constituam como um ponto 

de partida para o estudo de outros casos similares. 

 Procura-se estabelecer, através do tema da Reabilitação e do estudo do Património, uma 

ponte entre o Geral e o Particular, entre o urbano e o edifício. A investigação concretiza-se ao  

organizar uma proposta que seja capaz de evidenciar o interesse e a atualidade que o tema em 

estudo expõe, nas nossas cidades, focando a intervenção na qualificação dos espaços assim 

como no conforto visual, mas também, e sobretudo, na valorização do existente. Deste modo, 

considera-se que se for necessário propor novas infraestruturas de carácter público ou serviços 

ligados diretamente à população, integrados na sua envolvente, as mesmas não põem em causa a 

preservação da Memória Industrial.

 A fase inicial do trabalho divide-se em três focos de estudo: o primeiro corresponde ao 

estudo das ruínas industriais, procurando entender a origem do tema em estudo, os conceitos a ele 

associados e que se consideram importantes no desenvolver do trabalho, assim como contém 

um breve levantamento das noções existentes sobre a salvaguarda deste género de património; o

segundo foco detém-se sobre a evolução urbana, procurando perceber a relação histórica, 

arquitectónica e urbana, que estes edifícios implicaram na paisagem das cidades em que fixaram, 

assim como os efeitos que causaram nestas; o terceiro corresponde ao estudo breve, porém 

essencial, dos valores urbanos que estão assentes nas cidades atuais, a importância do espaço 

público e a sua relação direta com a ruína.

 Entre esta fase, anteriormente descrita, e, as fases que se seguem, encontra-se 

uma  breve descrição de alguns exemplos, de projetos de reabilitação e requalificação de 

vestígios de arquitetura industrial, e, em alguns casos, do espaço urbano envolvente, assim 

como, o levantamento de alguns pontos de atuação indispensáveis de ter em conta numa atual 

intervenção urbana. 

 De seguida, na segunda fase, segue-se, primeiro, a apresentação da fábrica 

Madrugada e, depois, o estudo da sua envolvente. Este último, inicia-se do geral, o 

enquadramento do edifício na cidade da Póvoa de Varzim, o estudo dos planos urbanos 

existentes, entre outros, até nos aproximar-mos a uma escala mais próxima do caso em estudo, 

considerando o estudo e o levantamento das  características do espaço urbano mais próximo da 

fábrica.

 A fase final do trabalho, divide-se em três pontos. Primeiro apresenta-se uma 

interpretação dos conceitos e análises feitas anteriormente, resumindo-se num levantamento das 

problemáticas, destacando os pontos fortes e as potencialidades e avançando com possíveis 

cenários da situação atual e com hipóteses de evolução do espaço que envolve o objeto. Numa 

segunda fase realiza-se a mesma análise mas, desta vez, realçando as mais-valias e as 

oportunidades de intervenção na fábrica, e, para concluir, apresenta-se uma estratégia de 

intervenção. A intenção subjacente ao programa proposto é apresentar referências sistematizadas 

para incrementar a qualidade do espaço e hipóteses para a resolução de um problema de desenho; 

identificar e compreender as regras e normas dos Planos existentes para aquela área, percebendo 

as intenções vigentes; definir os limites, entender o enquadramento e proceder a uma análise e 

caracterização do lugar. Em suma, pretende-se assumir convicções e estabelecer princípios de 

atuação que permitam, a partir do potencial da refuncionalização do edifício em ruína e do 

potencial de dinamização urbana existente, estabelecer os princípios adequados para a reabilitação 

do edifício e para a qualificação do sector urbano na sua envolvente.
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A Ruína Industrial: 
Os vestígios de uma arquitetura determinante
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A Origem e os Conceitos

 “A maior glória de um edifício não está nas suas pedras, ou no seu ouro. Sua glória está 

na sua Idade, e naquela profunda sensação de ressonância (...) que sentimos em paredes que há 

tempos são banhadas pelas ondas passageiras da humanidade”4.  

 A ruína é o resultado do tempo sobre a matéria, corresponde ao estado de abandono de 

uma construção que, devido aos efeitos do tempo, sofre um processo de degradação, e que, por 

falta de valorização, pode alcançar a sua última fase, o regresso à natureza, atingindo, então, a total 

destruição e esquecimento. É importante entender que estes objetos, as ruínas, nos remetem para 

tempos anteriores, funcionando como pontes entre o passado e o presente, que vêm suportando 

culturas através da memória e da história, valores que lhe são inerentes.  

 O século XX é reconhecido pelos avanços tecnológicos significativos da construção, 

assim como foi marcado por um período caracterizado pela construção em massa, provocada, 

não só pelo aumento da população, mas também pela crescente atividade económica e pelo 

desenvolvimento dos recursos e dos transportes. Hoje, estamos perante um cenário de construção 

excessiva e, em muitos casos, “não planeada”, originada por vários factores que convergiram num 

século em que as evoluções sociotécnicas e as transformações urbanas consequentes ocorreram a 

grande velocidade e em curtos períodos de tempo. Atualmente, a construção resultante deste 

fenómeno urbano é exposta a quatro  frentes de resolução: a proteção/salvaguarda, a 

intervenção, a demolição e a negligência, que se traduz no abandono e no surgimento das ruínas. 

Este último, o abandono de edifícios não desejados ou economicamente obsoletos, atinge 

um impacto decisivo nas malhas urbanas. Este problema, em muitos países europeus, como é 

o caso de Portugal, estende-se, num número significativo, a uma tipologia arquitectónica que 

integra os edifícios de cariz industrial: as conhecidas fábricas. 

 “A fábrica é um lugar redundante onde a estética moderna encontra o próprio 

programa moderno. Nada tem de natural, ou enraizado no tempo, como a habitação, a igreja ou o 

cemitério. A fábrica é um objeto destinado a cair, ou a permanecer como uma ruína da 

modernidade”5.

 

 O termo Fábrica surgiu a partir do século XIX e designava uma nova tipologia 

edificada capaz de corresponder às exigências espaciais de “uma nova organização do trabalho e 

à sua mecanização assente num motor central (hidráulico, a vapor, turbina, etc.) que organizou o 

fabrico, as secções, os horários, etc”6.  Estes edifícios são caracterizados por uma morfologia e por 

4     RUSKIN, John (1849) The Seven Lamps of Architecture; London: Smith, Elder & Co. p. 68.  
5   FIGUEIRA, Jorge, MILHEIRO, Ana Vaz (2005) O  fim da fábrica, o início da ruína, Arquitetura da Indústria, 1925-1965; Fundação
DOCOMOMO ibérico, p. 92.
6      VIEIRA, João, LACERDA, Manuel (coord.) (2010) KITS - PATRIMÓNIO INDUSTRIAL (03) versão 1.0 Coleção KITS – PATRIMÓNIO; 
IHRU / IGESPAR p.53. 

uma solução construtiva distinta dos restantes equipamentos e das habitações. Apesar de cada 

edifício possuir a sua própria interpretação dos métodos construtivos, as tipologias que 

constituem a Arquitetura Industrial não são representadas por qualquer edifício que desempenhe 

funções/atividades técnicas e industriais, ou seja, não é qualquer tipo de construção, desde que 

englobe nas suas instalações atividade industrial, que é considerada património industrial. Este 

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

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

numa vasta área geográfica. Assim, a utilização do ferro e do betão, materiais desenvolvidos com a 

industrialização, em edifícios que cumpriam uma função industrial contribuíram para a criação de 

formas e soluções arquitectónicas que se podem identificar com arquitetura industrial”7. 

 O propósito desta vertente arquitectónica resumia-se a uma motivação: a 

função. Hoje, devido aos avanços tecnológicos, à evolução da produção e à alteração das 

sociedades, e também à perda de função resultante do abandono ou da mudança da procura, 

desapareceu o sentido primitivo destes edifícios, causando uma ausência de significado. Nesta 

linha de pensamento, se a forma traduz a função, os vestígios deixados pela atividade industrial 

apresentam uma dificuldade particular ao lidar com a alteração do programa inicial. As 

características construtivas impostas pelas funcionalidades dos imóveis atuais e dos usos 

pertinentes não se encaixam com facilidade neste tipo de construção, logo, estes edifícios 

industriais atingem, na maioria das vezes, um estado de aparente inutilidade e uma necessidade 

urgente de adaptação.

 O geógrafo francês Jean Labasse8  foi um dos primeiros autores a debater o assunto e a 

preocupar-se com as ruínas deixadas pela desativação industrial. O autor inicia uma discussão 

sobre o valor destes edifícios, vestígios de uma cultura industrial esquecida, outrora essência 

da vida urbana. As expressões “Friches industrielles” e “friches socialles” foram introduzidas em 

1966, em associação aos conceitos “vazios industriais”, “ciclos industriais” e “descentralização 

industrial”9. As “Friches industrielles” referiam-se aos espaços construídos desocupados, ou com 

escasso uso, que outrora terão sido ocupados por atividades industriais, que se revelaram nas 

cidades onde a cultura industrial emergiu, um dia, como parte integrante da malha urbana. 

Segundo este autor, os edifícios ou vestígios industriais, por um lado, correspondem a um 

recurso, porque existe uma infraestrutura que pode ser reabilitada e reutilizada e, por outro lado, 

traduzem um dever, devido aos problemas que podem surgir  na sua envolvente urbana, como a 

7     VIEIRA, João, LACERDA, Manuel (coord.) (2010) KITS - PATRIMÓNIO INDUSTRIAL (03) versão 1.0 Coleção KITS – PATRIMÓNIO; 
IHRU / IGESPAR. 
8     Jean Labasse, francês nascido a 10 de Julho na cidade de Lyon, e filho do Engenheiro Pierre-Augustin Labasse. É licenciado em Direito e 
doutor em Letras, pelo Lycée Ampère et Faculté des Lettres de Lyon. Teve uma carreira preenchida com vários cargos, dos quais de destacam, 
mais para o fim da sua carreira, como membro do concelho de arquitetura e planeamento do Ministério do Equipamento de 1966 até 1982, 
e como Presidente do Comité de ação e concertação Urbanística da Delegação geral para a investigação científica e técnica, até ao ano de 
1969. Publicou várias obras, de realçar o livro  “A organização do espaço, elementos de geografia voluntária” de 1971. Foi condecorado Oficial 
da Legião de Honra, Comendador da Ordem Nacional do Mérito e distinguido como Doutor Honorário da Universidade de Genebra em 
1970. 
9      MARTINS, Solismar Fraga (2010) Realidade e perspectivas para as friches industrielles (vazios industriais) da cidade do Rio Grande - RS 
(Resumo); Instituto de Ciências Humanas e da Informação. Disponível em: http://www. lo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/ 
geo_bkp/geocritica2010/213.htm. 
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desqualificação do ambiente, quer físico quer social. Assim, é um dever coletivo considerar as 

problemáticas que este fenómeno transporta. 

 Surge, ainda, na discussão em torno do tema, o termo Mutações10, que explica os 

“movimentos e a estabilidade da localização industrial, desindustrialização no contexto social, 

económico e espacial”, sendo possível, através desta palavra, descrever toda a pesquisa, intenções 

e debate que existiam na altura em torno do tema das Ruínas Industriais. Em 1981 os franceses, 

Claude Gaudriault e Catherine Gatineau estudam a integração dos vazios industriais no meio 

onde estão inseridos. O objetivo era oferecer a estes espaços “qualidade urbana e restaurar a 

atratividade por uma política voluntarista”11.

 Também em 1989, Rietbergen  introduz um novo conceito neste conjunto de 

discussões sobre o problema dos vestígios industriais: “Impactos Urbanos”. Aparecem as primeiras 

intenções de preservar os monumentos industriais. O autor acrescenta à sua tese que ao 

“conservar apenas pelo valor industrial corremos o risco, no melhor dos casos, de ter um espaço com 

a função de museu”12, ou seja, nem sempre a solução passa pela procura de novos usos e outras 

utilizações e como estas construções, na sua maioria, não conseguiam adaptar-se facilmente a 

esses novos usos, ou a novas exigências tipológicas, acabavam por ser demolidas. Rietbergen 

acreditava que o primeiro passo a ser dado, no sentido de preservar os vestígios industriais, seria 

garantir a existência de políticas de preservação para este tipo de património em particular. 

 Assim, através destes e de outros autores, as bases que permitiam o incremento do 

interesse por este novo tipo de património estavam a ser formadas. 

 A discussão em torno do tema “Ruínas Industriais” e a preocupação em conhecer, 

valorizar  e proteger o Património Industrial13 começa a ser difundida em Portugal. Aqui as 

fábricas são, de uma forma global, espaços pragmáticos cujo aspeto ilustra a atividade a que se 

destinavam. Traduzem o passado de uma atividade vibrante que caiu em desuso. “Em 

Portugal, as preocupações relativas ao mundo industrial surgiram cerca de 1980. A expressão 

arqueologia industrial começou a divulgar-se através de exposições ou dos primeiros estudos 

de carácter científico. Os objetivos e os conceitos operativos tocavam-se, muitas vezes, com os do 

património industrial”14.

 Estreava-se então uma iniciativa de reavivar a memória coletiva, isto é, uma intenção 

de resgatar o significado deste edificado singular e, acima de tudo, de realçar a importância de 

salvaguardar a herança cultural e social, antes do seu esquecimento.
10   Termo que surge associado aos conceitos de “ciclos industriais”, e de “descentralização industrial”, tema importante na análise do geógrafo 
Jean Labasse. 
11   MENDONÇA, Adalton da Motta (2001) Vazios e ruínas industriais: Ensaio sobre friches urbaines, Arquitextos, Brasil: Vitrúvios Revista 
on-line. Disponível em: http://www.vitruvius.com.br.
12  Idem 
13  TICCIH (2003) Carta de Nizhny Tagil sobre o Património Industrial, p.3 
14   Direção Geral do Património Cultural, consultado em: 05/10/2015. Disponível em: http://http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patri-
monio/itinerarios/industrial

 O Património Industrial “integra tanto os testemunhos materiais como imateriais das 

atividades técnicas e industriais com maior incidência para o período da industrialização ligada ao 

desenvolvimento da economia capitalista: fábricas, lojas, armazéns, habitações, escolas, creches ou 

cinemas, máquinas, sistemas de energia, etc., e o próprio urbanismo, para além das novas formas de 

vida ou das relações de trabalho produzidas pelo desenvolvimento da indústria”15.  Este património, 

assim como outros, espelha valores como a memória, a antiguidade, a originalidade, a raridade e 

a singularidade. Distingue-se na dimensão técnica que é capaz de atingir ao se associar aos valores 

tecnológicos, científicos, sociais, económicos e estéticos da sua época. 

 Esta noção de necessidade de salvaguarda deste Património surge, também, como 

resposta a uma preocupação cívica de preservar a realidade industrial, do saber-fazer, da ciência, 

da mecânica, entre as demais noções reunidas neste fenómeno do século XX, inseparáveis de uma 

reestruturação económica, social, cultural e técnica. Um edificado que outrora desencadeou uma 

era de progresso e uma nova forma de viver nas cidades, que hoje necessita de reconhecimento e 

de ser assumido como uma herança para as gerações futuras. 

 “O Património Industrial é uma das mais modernas criações do património cultural, 

constituído por bens culturais tangíveis e intangíveis, que testemunham, documentam e 

caracterizam as sociedades industriais dos séculos XVIII, XIX e XX”16. 

15   VIEIRA, João, LACERDA, Manuel (coord.) (2010)  KITS - PATRIMÓNIO INDUSTRIAL (03) versão 1.0 Coleção KITS – PATRIMÓNIO; 
IHRU / IGESPAR p.54. 
16     CARVALHO, Ana (2015) Património Industrial em Portugal: Os Desafios em 2015, Boletim ICOM Portugal, Série III (4); Lisboa: Edição 
da Comissão Nacional Portuguesa do Concelho Internacional de Museus p.21
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A salvaguarda do Património Industrial

 “Constando que o património cultural e natural estão cada vez mais ameaçados de 

destruição, não apenas pelas suas causas tradicionais de degradação mas também pela evolução 

da vida social e económica que as agrava e fenómenos de alteração ou de destruição ainda mais 

potentes. (...) demonstram a importância que constitui para todos os povos do mundo, a 

salvaguarda de tais bens, únicos e insubstituíveis, qualquer que seja o povo a que pertençam”17.

 Passar de um registo  estritamente documental ou de teorias sobre a salvaguarda e 

valorização do edificado para a aproximação a uma intervenção prática, de vertente 

arquitectónica, necessita de uma atitude prévia de confronto com os princípios, metodologias e 

técnicas, que sedimentam as bases de um edifício. 

 Durante décadas o reconhecimento de uma obra como Património e a identificação do 

Monumento, como suporte de memória, foram sendo discutidos e considerados como valores 

indispensáveis à história de todos os povos, pois definem e ilustram, na maioria dos casos, as 

raízes das populações nas quais se inserem. É necessário retomar as iniciativas de proteção e de 

intervenção do património. No caso deste fenómeno, resultante da era industrial, contraria 

ideais, como defende John Ruskin que seriam necessários quatro a cinco séculos para uma obra 

atingir estatuto de “monumento histórico”18. Portanto, é indispensável um estudo aprofundado 

quanto às metodologias de intervenção a seguir neste género arquitectónico, tendo presente as suas 

características e particularidades que apesar da sua diversidade, ou seja, apesar de se basearem 

nas mesmas ideologias mas variarem no método construtivo, diferenciam-se da arquitetura que se 

praticava em épocas anteriores, por influência dos seguintes fatores: a escala, quantidade, inovação 

em tipologias e programas e, também, nos tipos de materiais e técnicas construtivas que adquirem 

uma menor durabilidade do que as construções pré-industriais. Estamos a lidar com um elemento 

histórico tão próximo que por vezes, é ofuscado pelo “valor de contemporaneidade”19.

 Na Carta de Veneza, de 1964, sobre a Conservação e Restauro de Monumentos e Sítios 

é exposta a definição de Monumentos Históricos como “criações arquitectónicas isoladas, assim 

como sítios, urbanos ou rurais, onde sejam patentes os testemunhos de uma civilização particular, de 

uma fase significativa da evolução ou progresso ou algum acontecimento histórico. (...) Grandes ou 

pequenas criações que adquiriram significado cultural com o passar do tempo”20. Refere-se, ainda, o 

conceito de Sítio Histórico, reconhecendo estes como “os sítios dos monumentos devem ser objeto 

de um cuidado especial de forma a assegurar, que, estes sejam tratados e apresentados de forma 

correta”21. 

17   Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura UNESCO (1972)Convenção para a Proteção 
do Património Mundial, Cultural e Natural;  Paris.
18  RUSKIN, John (1849) The Seven Lamps of Architecture; London: Smith, Elder & Co, p.78. 
19 ICOMOS (2011) Critérios para a conservação do património arquitectónico do século xx, documento de Madrid, Madrid, 
p.17. 
20  FERREIRA, Teresa (2014) Some considerations on the preservation of 20th century of archictural heritage, in RIZO, Vicenzo (ed.) 
Modern Building Reuse: Documentation, Maintenance, Recovery an Renewal; Guimarães: Escola de Arquitetura da Universidade do Minho, 
p. 26. 
21  Idem, p.26 

 Como neste, em muitos outros documentos são retratados estes temas. Associar as 

Ruínas Industriais ao termo “criações arquitectónicas” é quase instantâneo. Nestas convenções 

realça-se, quando abordado o tema Património Cultural, o tópico “locais de interesse”, por se 

considerar que estes são “obras do homem ou obras conjugadas  entre o homem e a natureza, e zonas, 

incluindo locais de interesse arquitectónico, com um valor excepcional do ponto de vista histórico, 

estético, etnológico ou antropológico”22. Como se refere no capítulo anterior, devido aos valores que 

estão implícitos nos vestígios industriais, como a herança cultural e histórica, assim como o valor 

da memória presente nas comunidades, com alguma facilidade se consegue associar este tipo de 

edificado ao tópico sobre os “locais de interesse”.

 Françoise Choay, em Alegoria do Património, descreve este fenómeno da conservação 

do património de uma forma concreta, ao planear uma resposta aos problemas levantados ao 

longo do tempo, no que envolve a arquitetura e as cidades, “monumentos e cidade histórica, 

património cultural e urbano: estas noções e as suas figuras sucessivas fornecem um esclarecimento 

privilegiado sobre o modo como as sociedades ocidentais assumiram a sua relação com a temporalidade 

e construíram a sua identidade”23. E, de forma mais detalhada, no que diz respeito às ruínas 

industriais “a achega mais considerável de novos tipos deveu-se à passagem da barreira da 

industrialização e a anexação pela prática conservatória de edifícios da segunda metade do século XIX 

e do século XX. Estes resultam, em parte ou na totalidade, de técnicas construtivas recentes: imóveis 

de habitação, grandes armazéns, bancos, obras de arte, mas também fábricas, entrepostos, hangares 

deixados por conta do progresso técnico ou mudanças estruturais da economia, grandes conchas 

vazias que a maré industrial abandonou nas periferias das cidades ou mesmo nos seus centros”24.  

Continua, introduzindo ainda um alerta sobre o Património Industrial do século XX, por 

considerar que este é muitas vezes sujeito à ameaça de demolição, pelo seu mau estado de 

conservação. Refere que “a reutilização é a forma mais paradoxal, audaciosa e difícil de 

valorização do patrimonial”25, como tal, confiar um novo destino não é uma operação simples 

e clara, mas sim complexa, não deve ser apenas considerada uma operação de reconstrução ou 

reedificação da forma original do edifício. No entanto, uma reutilização pode trazer 

incompatibilidades à salvaguarda do edificado. Assim, numa primeira fase, tal como propõe 

Françoise Choay, é necessário analisar, diagnosticar e consolidar  o estado material do 

edifício e, posteriormente, avaliar a intervenção  em função do uso dos seus potenciais utilizadores.  

A Herança Industrial, explica a autora, coloca dois tipos de discussões, relativas à sua 

intervenção, segundo diferentes naturezas e escalas. Por um lado, os edifícios individuais, de 

construção sólida e sóbria, de fácil manutenção, consideram-se, no geral, de fácil adaptação às 

atuais normas, podendo ter utilizações tanto públicas como privadas. Por outro lado, as “marcas 

22  ICOMOS (2011) Cartas de Património: Critérios para a Conservação do Património Arquitectónico do Século XX, Documento de 
Madrid; Madrid p.17. 
23  CHOAY, François (2015) Alegoria do Património; Lisboa: Edições 70, p.181.
24  Idem, p. 225. 
25  Idem,  p.191. 
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anacrónicas que são os baldios industriais, os poços e os carris das minas desertas, os montes de 

escória, as docas e os estaleiros navais abandonados” acresce “um valor afectivo de memória 

para aqueles para quem, desde há gerações, eles eram o território e o horizonte, e que procuram 

não ser delas desapossados”26. Ou seja, nos vestígios da atividade industrial é possível nos 

depararmos com volumes singulares que constituem a paisagem urbana, da mesma forma que 

outra tipologia arquitectónica, e, nestes casos, a resolução do problema é facilitada comparada 

com a complexidade inerente aos casos que, por outro lado, ocupam grandes áreas, habitadas por 

vestígios variados de equipamentos e estruturas industriais, onde o estado de abandono prejudica 

de forma mais acentuada a malha e a paisagem urbana.

             Todos estas noções anteriormente abordados, são reconhecidos por organizações como o 

International Committee for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and 

Neighbourhoods of the Modern Movement (DOCOMOMO) e pelo International Council on 

Monuments and Sites (ICOMOS). Estas desenvolvem mecanismos de defesa e proteção do 

património, mecanismos que têm vindo a estender-se aos edifícios mais contemporâneos pela 

necessidade iminente de proteção de algumas destas obras.27 Dentro destas circunstâncias, e da 

aplicação de medidas concretas de intervenção, o objetivo principal é definir de forma clara aquilo 

que se entende por “Património” no contexto dos edifícios do século XX e estabelecer uma série 

de regras que uma obra deve cumprir para o integrar. De forma a criar um entendimento comum 

que possibilite uma discussão entre os vários atores envolvidos. O Comité Científico Internacional 

para o Património do século XX, do ICOMOS, desenvolveu diretrizes para a conservação de bens 

patrimoniais desse século. Como contributo para o debate, adotou em 16 de Junho de 2011, o 

“Documento de Madrid: Critérios para a conservação do Património Arquitectónico do Século 

XX”. Neste documento defende-se a obrigação de conservar o património arquitectónico do 

século XX com a mesma relevância que o dever de conservar o património de outras épocas 

anteriores. De forma concreta, o património arquitectónico do século XX “é testemunho material 

do seu tempo, lugar e uso.”28 Este documento ilustra a metodologia a ser utilizada no planeamento 

de conservação deste tipo de edificado em concreto. O primeiro passo, como em qualquer outra 

tipologia de património arquitectónico, é reconhecer o seu valor histórico e investigar, analisar 

e procurar documentação sobre a materialidade imposta por este caso arquitectónico. É este o 

ponto de partida para qualquer intenção de intervenção, particularmente quando o património 

em questão são ruínas industriais. Neste caso a materialidade está diretamente associada à 

função, podendo considerar-se esta como a essência do edifício. Para tomar decisões sobre 

futuras operações é indispensável ter presente esta noção, a forma como o significado cultural é 

tão importante e, de que maneira, se manifesta no edifício. É esclarecido, nesta proposta de 

26   CHOAY, François (2015) Alegoria do Património; Lisboa: Edições 70, p.192. 
27   No documento de Madrid de 2011 é referido diretamente o caso da “Villa in Bordeaux” (1998) de Rem Koolhaas, considerada património 
apenas três anos após a conclusão da sua construção.
28  ICOMOS (2011) Cartas de Património: Critérios para a Conservação do Património Arquitectónico do Século XX, Documento de 
Madrid; Madrid. 

Madrid, que um plano deve ser definido pelos elementos significativos em bom estado, pelas 

áreas que necessitam de intervenções e ainda pelas partes que apenas necessitam de pequenas 

medidas de conservação, adquirindo assim, como norma, os princípios arquitectónicos e 

construtivos específicos do século XX. Qualquer alteração ao edifício, que seja autorizada, deve 

ser documentada para arquivo público, assim como os detalhes originais ou mais significativos 

que, por necessidade de conservação, sejam eventualmente retirados devem ser guardados. 

Especialmente nas obras da segunda metade do século, podemos estar perante alguns desafios 

de preservação, realça ainda o documento, devido a algumas experiências construtivas, menos 

concretizadas, ou falta de rigor/experiência profissional existente na época de construção ou em 

alguma tentativa de conservação durante o tempo de vida do edifício. Assume-se, ainda neste 

documento, a possibilidade de renunciar a normas vigentes de segurança, acessibilidade, entre 

outras, de forma a preservar o significado cultural, assim como é essencial, voltar a referir, pois 

faz parte dos objetivos, o incentivo à publicação de documentos de investigação e de planos que 

visem a salvaguarda e valorização  deste património arquitectónico, para disseminação do estudo 

de conservação e evolução do estado da arte29.

 Em síntese, “Proteção/Salvaguarda” engloba operações de manutenção, conservação/

preservação, reparação e consolidação. A conservação é um conjunto de processos, onde se 

incluem a manutenção, conservação/preservação, reparação e consolidação30, que “tende[m] a 

cuidar de um bem, com o objetivo de manter o seu significado cultural”31. Carrega uma ação de 

natureza preventiva, pois procura uma intervenção mínima naquilo que é o retardar do processo 

de degradação do edificado e o prolongar do seu tempo de vida.

 No caso específico das ruínas industriais, um valor que é fundamental, e nem sempre 

é realçado é o conceito de “manutenção”. É entendido como “conjunto de operações preventivas 

destinadas a manter em bom funcionamento, quer uma edificação como um todo, quer cada uma 

das suas partes constituintes”32, mediante por exemplo de “inspeções de rotina, limpeza e aplicação 

de pinturas novas, etc” . É demasiado considerar esta ação como opção oposta ao restauro de 

um edifício, pois podem ser complementados, embora autores como Ruskin33, o defendam como 

alternativa. É um processo menos invasivo e garante de igual forma a preservação da obra. No 

entanto, com a industrialização da construção assistiu-se a uma inversão entre os custos dos 

materiais e a mão-de-obra, desapareceram hábitos e práticas de manutenção, factor que sempre 

se privilegiou na história da construção. “A ausência de incentivo económico e a dificuldade de 

direcionar investimentos para a retoma de hábitos culturais relativos à manutenção dos edifícios 

veio dificultar as iniciativas de conservação como forma de prevenção, com o objetivo de evitar o 
29  ICOMOS (2011) Cartas de Património: Critérios para a Conservação do Património Arquitectónico do Século XX, Documento de 
Madrid; Madrid p. 3 a 6.
30  PEREIRA, António Nunes (2003) Para uma terminologia da disciplina de protecção do património construído, In J-A: Jornal dos
arquitectos (213); Lisboa.
31  ICOMOS (2011) Cartas de Património: Critérios para a Conservação do Património Arquitectónico do Século XX, Documento de 
Madrid; Madrid p. 3 a 6.
32  HENRIQUES, Fernando (1991) A conservação do património histórico edificado; Lisboa: Ed LNEC, p.39-54. 
33  RUSKIN, John (1849) The Seven Lamps of Architecture; London: Smith, Elder & Co, p. 82. 
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declínio constante de edifícios e impedir o aceleramento do estado de ruína”34. Nos casos que já se 

encontram degradados, a estratégia passa por uma intervenção de “restabelecimento ou reforço da 

capacidade de suporte estático de materiais ou estruturas construtivas”35 ou, por outras palavras, a 

“consolidação”. Este conceito é visto mais como uma necessidade específica da intervenção 

pois afeta as questões estruturais de um edifício. Neste caso são admissíveis, para o sucesso da 

intervenção, ações como a substituição, ampliação e, se for essencial, a adição de novos 

elementos, desde que não se atinja um patamar de “desonestidade” negando o valor primordial 

da obra. Relativamente à intervenção é necessário ter em conta outras metodologias, como a 

“reabilitação”, ou seja, a “reutilização” de uma obra para que esta possa voltar a ser utilizada, 

escolhendo manter ou alterar a função primitiva. No caso, se for uma “remodelação” pode 

implicar, dependendo dos casos, uma alteração de tipologias.

 Há ainda um último recurso que deve ser discutido e que, embora seja contrário ao que 

tem sido defendido neste trabalho, é importante referi-lo: a “destruição”/”demolição”, quando é 

completa e propositada. Em alguns casos, a recolha de dados para a classificação daquilo que é 

considerado património, de forma a aumentar a eficiência do uso de recursos disponíveis para a 

sua conservação, pode ter um efeito negativo, ao classificar algumas obras como “desnecessárias”.

 “Fazer apenas tanto quanto seja necessário e tão pouco quanto seja possível”36. 

 Preservar a autenticidade e integridade, são dois conceitos fundamentais quando se 

analisa qualquer um dos documentos sobre a proteção e a intervenção do património 

arquitectónico. Sabemos então, que levar a cabo uma atitude interventiva neste caso concreto de 

património é especialmente importante. É fundamental saber gerir a integração destas ruínas e 

enquadrar com uma mudança de uso, sempre com o intuito de preservar o significado cultural, 

tendo noção que a opção por um caminho a seguir, dentro dessas mudanças, pode influenciar 

de forma positiva ou negativa o uso quotidiano  causando um impacto cultural significativo  no 

Património.  Apesar da massiva demolição ocorrida desde 1960 até aos dias de hoje, nós somos 

os verdadeiros herdeiros das sociedades industriais e da sua arquitetura. Como tal, é indispensável 

o aprofundamento das políticas e princípios para a compreensão dos vestígios ou permanências 

industriais herdados que se encontram em território nacional. 

 Em suma, mesmo que possamos admitir que estes edifícios já serviram totalmente a sua 

função e, portanto, obtiveram a sua provável forma de grandeza, resistindo sem um programa 

visível até serem identificados como ruínas e não como fábricas, são vestígios de um tempo e de 

um sentido que já não existe, como é o caso dos fortes medievais, mas, de igual forma, atingem o 

direito de verem os seus valores, memória e história, conservados.

34  citado por: SIZA, Álvaro “Recuperação e Manutenção”, in A intervenção no património. Práticas de conservação e reabilitação; Porto: FEUP, 
2002, p. 20. in FERREIRA, Teresa (2014) Some considerations on the preservation of 20th century of archictural heritage, Modern Building 
Reuse: Documentation, Maintenance, Recovery an Renewal; Guimarães: Vicenzo Riso, p. 26.
35  PEREIRA, António Nunes (2003) Para uma terminologia da disciplina de protecção do património construído, In J-A: Jornal dos 
arquitectos (213); Lisboa.
36  ICOMOS (2011) Cartas de Património: Critérios para a Conservação do Património Arquitectónico do Século XX, Documento de 
Madrid; Madrid p.4. 
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A Evolução da Paisagem Urbana
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A antiga Cidade Industrial

 “Uma cidade é algo mais que o somatório dos seus habitantes: é uma unidade geradora 

de um excedente de bem-estar e facilidades que leva a maioria das pessoas a preferirem viver em 

comunidade a viverem isolados”37.  

 Não é possível estudar o património industrial sem, forçosamente, refletir sobre o 

impacto e a relação que estes edifícios têm sobre a sua envolvente. Qualquer tipo de 

intervenção arquitectónica tem uma relação direta com o espaço urbano em que se insere, mas quando 

discutimos arquitetura industrial estamos, quase na totalidade dos casos, a abordar grandes 

áreas assentes na malha das cidades que influenciam de forma significativa a Paisagem 

Urbana38. As fábricas representam uma série de alterações na paisagem, assim como na realidade 

histórica das cidades. A presença deste edificado, seja ele inalterado ou adaptado a um novo uso, 

afeta diretamente a zona que o envolve, influenciando a sua memória coletiva.

 Fernando Chueca Goitia39 defende que a última transformação fundamental que 

atingiu as cidades nos tempos modernos foi impulsionada por uma série de fenómenos 

propagados pela chamada Revolução Industrial. Como é conhecido, esta revolução além de 

industrial foi também uma revolução a nível agrícola, nos meios de transporte e de 

comunicação, assim como nas ideologias económicas e sociais, factores que influenciaram de 

maneira determinante o urbanismo da época nos mais variados tipos de cidades existentes na 

Europa e no mundo. Com início no século XVIII e exponencial incremento no século XIX, a 

Revolução Industrial influenciou uma série de mudanças nas comunidades e na própria 

constituição das cidades. A máquina ganha cada vez mais relevo no funcionamento das 

sociedades, difundindo o processo de mecanização, que originou um elevado crescimento 

das atividades industriais. A noção de “indústria” transcendia a arte de apenas fazer algo, mas 

tornou-se num símbolo de progresso e de evolução, de competência e, também, de modernidade.

Como é de esperar, a máquina gera uma série de necessidades espaciais distintas das anteriores 

necessidades do homem, o que significa que, aos poucos, os volumes industriais, que numa 

primeira fase eram ainda influenciados pelas formas mais clássicas da arquitetura, avançam 

no sentido de se tornarem mais simples. Geram-se formas puras, despidas de formalismos, 

originando um novo tipo de volume, específico e característico da arquitetura industrial. 

 Sabe-se que, numa primeira fase, o campo construtivo desta tipologia arquitectónica, era 

apenas explorado pela engenharia, quer por uma questão de eficiência construtiva e maximização 

dos processos de produção, quer, talvez, por alguma falta de interesse por parte dos arquitetos 

da altura. Entretanto, o progresso industrial continuava. Apareciam mais materiais úteis para a 

construção e os avanços tecnológicos não paravam de surgir, influenciando diretamente a 

37   CULLEN, Gordon (2015) Paisagem Urbana; Lisboa: Edições 70, p. 9. 
38  Paisagem Urbana, segundo o autor Gordon Cullen, é o fenómeno de tornar coerente e organizado, visualmente, o conjunto de edifícios, 
espaços ou elementos que formam o ambiente urbano. Defende que um edifício é arquitetura mas a relação entre dois edifícios constitui 
paisagem urbana. 
39  Fernando Chueca Goitia é arquiteto, historiador de arte, catedrático e ensaísta; nascido em Madrid em 1911. 

resolução dos espaços industriais. Quando os arquitetos começam a projetar edifícios 

industriais, baseiam-se, ainda, nas regras definidas pela arquitetura clássica, com os ornamentos 

característicos que não serviam a função primordial do edifício. Mas, rapidamente, 

reconhecem o uso e a sua dimensão funcional como noção única e pura, estabelecendo-a como 

princípio de desenho para a construção do edifício. É nesta fase que a clareza do desenho 

arquitectónico utilizada nas construções industriais alcança o desígnio tão estudado na disciplina 

de arquitetura que se expressa através da expressão “A forma segue a função”40. Juntamente com a 

evolução industrial da época, onde novos materiais e técnicas inundavam a indústria, a arquitetura 

sofria, também, um processo de inovação, encontrando uma nova fonte de pesquisa e estudo, onde 

era possível experimentar novas técnicas e novos desenhos. 

 Esta série de evoluções não surgiu, apenas, no campo dos materiais, mas também nos 

usos, ou seja, as indústrias cresciam e os usos desenvolviam-se, iniciando-se uma busca constante 

nas formas de construir. Eram necessárias atitudes construtivas que objetivassem a eficiência, a 

rapidez e a economia de recursos, desenvolvendo-se, nesta altura, o mercado dos pré-fabricados e 

os elementos padrão, que poderiam ser aplicados de diferentes formas. 

 Alguns debates no âmbito da arquitetura industrial, no princípio do século XX, em que 

o tema era a divisão entre a arte e a técnica terão tido lugar em países europeus, onde a Revolução 

Industrial foi predominante. Os exemplos de Paris, Bruxelas e Berlim, cidades que não foram 

geradas pela Revolução Industrial, nem seriam portos importantes, cresceram no campo 

industrial devido às sedes, desde outrora presentes, que facilitavam as relações do poder político 

central com as instituições bancárias e com as bolsas de comércio. As fábricas dominaram o solo 

urbano, situando-se nos pontos mais convenientes e de fácil localização em relação ao serviço 

pretendido, fenómeno que aconteceu, simultaneamente, com as estações ferroviárias, os armazéns 

e todos os serviços anexos às indústrias locais. É então que começam a surgir algumas obras 

marcantes da arquitetura industrial, como a famosa Fábrica de Turbinas AEG.

40  SULLIVAN, Louis (1856-1924) arquitecto modernista norte-americano que defendia a máxima: “a forma segue a função”. Idealizava a
concepção de uma arquitectura funcionalista orgânica, afirmava que “se a forma segue a função, então o trabalho deve ser orgânico”.

f1
Fabrica de Turbinas AEG 
de Peter BEHRENS,1909. 
Localizado em Berlim, 
é um dos edifícios mais 
significativos da 
arquitetura moderna, 
um marco, que sinaliza o 
início do uso de elementos 
industriais na 
arquitetura.



Ruínas Industriais nos centros urbanos
Plano de requalificação para os sítio da antiga fábrica “Madrugada”

3130

 “O grande desenvolvimento das cidades e das formas de vida urbana é um dos fenómenos 

que melhor caracteriza a nossa civilização contemporânea”41. 

 Na Europa esta nova forma de arquitetura ultrapassa a simples representação estrutural, 

ou seja, não se baseia apenas na configuração do espaço laboral, mas mantem uma atitude de 

adição de características que se espera que esse local, espaço, fábrica, traduza. Esta atitude introduz 

as bases da arquitetura moderna, como é conhecida, limpa de excessos no desenho e ao mesmo 

tempo inovadora, sem deixar de parte as influências de culturas anteriores, desenvolvendo-se em 

toda a Europa, mas relacionando-se com as características de cada país. 

 Corbusier é um dos arquitetos que procurou nas formas industriais, numa fase 

inicial produzidas por engenheiros, a pureza para a verdadeira arquitetura. Uma arquitetura 

verdadeiramente moderna, sem ser condicionada por aspetos das tradições anteriores e 

ornamentos, sendo apenas o resultado da necessidade a ditar a forma. O arquiteto no seu livro 

“Vers une architecture”, que contém um capítulo chamado “Estética do Engenheiro”, relata a prática 

do engenheiro na altura: “O engenheiro, inspirado pela lei de economia e conduzido pelo cálculo, nos 

põe em acordo com as leis do universo. Atinge a harmonia”42. São essas leis que originam a forma da 

fábrica vigente na viragem do século XIX para o XX.

 É importante não esquecer a influência que a Primeira e a Segunda guerras 

mundiais, assim como toda a instabilidade económica e política que delas derivaram, detiveram 

no desenvolvimento industrial. As indústrias dependiam, como se sabe, das necessidades e 

possibilidades de cada zona da Europa, ou seja, dependiam diretamente de fatores

económicos e políticos que influenciavam a evolução e a inovação tecnológica e, também, os 

próprios mercados. Nesta altura, tanto a abertura dos mercados, como a ausência destes, definiu 

o avanço ou o retardar da evolução industrial, de forma específica em cada zona da Europa. 

Outro problema, que na altura naturalmente não seria reconhecido, foi a construção massiva sem 

planos estabelecidos. Era “aprovado” tudo o que viesse facilitar a laboração e a promoção 

industrial. Factores que julgavam, só por si, exprimir o bem-estar e o progresso das comunidades. 

Não passou muito tempo até se perceber que esta violenta apropriação do solo já não significava 

qualquer vantagem para as indústrias como revelou ser um desastre para a estrutura urbana das 

cidades.  

 Para além do grande desenvolvimento mecânico que exponenciou com este fenómeno 

industrial, é importante realçar a evolução dos meios de transporte, aspecto evidente no presente 

caso de estudo. Esta evolução proporcionou um progresso ascendente nas indústrias da época, 

surgindo os grandes centros fabris. Os transportes, para a produção em massa, permitiam a 

expansão do mercado, fazendo com que as indústrias dependessem diretamente deste meio, 

41   GOITA, Fernando Chueca (1982) Breve História do Urbanismo; Lisboa: Editorial Presença, p.162. 
42  CORBUSIER,Le (1995) Vers une architeture; Paris: Flammrion, p.3.

tanto para a importação de matérias, como para a exportação de produtos. “O ritmo flutuante do 

mercado foi o que determinou para a indústria a importância do centro urbano”43. 

 Outro factor determinante no estudo do fenómeno industrial, presente nas cidades 

atuais, é a habitação concretizada nos chamados bairros operários, construídos devido à 

necessidade de alojar a mão-de-obra. Apresentam diferentes formas e seguem distintos planos 

de construção, consoante o país e a zona na qual se inserem, mas não excluem, na maioria dos 

exemplos, a regularidade e a densidade construtiva nos casos em que as áreas são limitadas.

 No caso de estudo – a Fábrica Madrugada – encontra-se, na envolvente do 

edifício, um bairro de carácter operário. Um bairro para uma população com origens pobres onde 

as familiares viviam, essencialmente, da pesca e das atividades relacionadas, como é o caso da 

produção de conservas existentes nas fábricas locais. Hoje, apesar de ainda ser constituído por 

uma intensa memória piscatória e diversos habitantes se dedicarem a essa atividade, o conceito de 

bairro alterou-se. As famílias aumentaram mas não vêm a saída do bairro como uma opção válida, 

ampliando as construções tanto em altura como em comprimento ou ocupando áreas que 

encontram ainda disponíveis. 

 Hoje, os conjuntos edificados definidores da paisagem urbana, evoluem de forma 

lenta. Na maioria dos municípios, sejam investimentos privados ou públicos, existem uma série de 

processos e avaliações mas falta o capital económico que não acelera tais ações. Estamos muito 

ligados ao Património Histórico e aos lugares mais antigos que organizam a nossa envolvente. 

De forma inconsciente, como denuncia François Ascher, temos a sensação que são esses os casos 

que reconhecem em nós uma maior urbanidade, em comparação com os atualmente produzidos, 

“inquietam-nos as formas que tomam as cidades e todo o tipo de riscos sociais e ambientais que elas 

parecem gerar”44. É consensual que a dinâmica atual das cidades está relacionada, de forma clara, 

com as atividades que estas oferecem. Existe no ser humano uma necessidade primitiva de se 

identificar com o sítio, de se conectar com o espaço envolvente. Gordon Cullen defende que a 

paisagem urbana “é vista como uma arte de utilizar matérias em bruto – casas, árvores e ruas – de 

modo a criar um ambiente vivo e humano”45.  Apesar de um espaço público deter uma função 

concreta é importante entender que é este espaço que permite um  contacto contínuo entre o 

homem e o ambiente, fenómeno a que Cullen chama de: imediaticidade46. 

 Há uma paisagem construída: este deve ser o argumento principal na construção ou 

na intervenção urbana. Hoje é necessário produzir ambientes legíveis, recriar um sistema através 

de uma atitude de reconquista do espaço urbano e do traçar de caminhos que enalteçam a relação 

do homem com o que envolve. 

43  GOITA, Fernando Chueca (1982) Breve História do Urbanismo; Lisboa: Editorial Presença, p.144. 
44   ASCHER, François (2010) Novos princípios do urbanismo seguido de novos compromissos urbanos: um léxico, pref. Nuno Portas; Lisboa: 
Livros Horizonte, p.19.
45   CULLEN, Gordon (2015) Paisagem Urbana; Lisboa: Edições 70, p.169.  
46   Idem, p.190.
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A Paisagem Industrial: A reconquista do espaço

 “É preciso perceber o mundo para poder agir sobre ele”47.

 Por mais que se tente simplificar o tema, dada a complexidade do Património 

Industrial, este assunto causa ainda alguma estranheza. É, então, necessário e essencial esclarecer 

que se está a falar de estruturas presentes no quotidiano das comunidades contemporâneas mas 

que, durante um período de tempo, foram rotuladas com diversos estatutos que as desfavoreciam 

e assim excluídas dos critérios que distinguem o património. Deste modo tardaram a ser 

reconhecidas e  entendidas como plausíveis de proteger. 

 O Património Industrial é formado por conjuntos de edifícios, edifícios isolados ou 

sítios onde podemos considerar vários espaços com programas construtivos distintos. Uma 

característica própria deste género de património, que é importante voltar a referir, é que a sua 

espacialização (implantação, volumetria, divisão e distribuição) está diretamente associada à 

sua função, articulando-se, simultaneamente, com o território. Então, neste tipo de património, 

entende-se que não está apenas em causa um tipo de arquitetura singular, mas sim um novo 

modelo de ocupação urbana que, no seu todo, formam uma paisagem urbana específica: A 

Paisagem Industrial. 

 As Ruínas Industriais, e os vazios urbanos a que correspondem, constituem espaços com 

potencialidades, podendo ser transformados e reutilizados para responder a novos usos. Uma 

característica clara destes objetos é a sua ampliada escala, presente de forma clara na malha 

urbana, o que determina que os seus processos de requalificação e de reutilização estejam 

diretamente ligados a um conjunto de estudos de escala urbana, assim como considerem 

políticas de reconquista do espaço. O que está em discussão não é a antiguidade, é verdade, 

mas sim o significado, o “valor histórico da contemporaneidade”48. A função que estes espaços 

ocuparam durante um período considerável de tempo nas sociedades, influenciando diretamente 

a forma e a vida das cidades, deve ser razão suficiente para os tratar como herança que, tal como 

outra, merece se transmitir no futuro. 

 A reconquista do espaço, neste caso, deve ser encarada como uma oportunidade 

para conciliar um conjunto de políticas que relacionem o edifício e o urbano, em simultâneo. 

Para tal, é fundamental implementar medidas de reabilitação de espaços construídos com 

infraestruturas disponíveis, reutilizando-os, podendo estes ser um ponto de encontro de soluções 

arquitectónicas e urbanísticas, com diferentes atividades e fins económicos, para a substituição de 

atividades anteriores que se encontram em declínio. É indispensável uma atitude de reconquista 

através da investigação e da interpretação dos vestígios.  

 Grandes cidades europeias como Paris e Londres possuem um variado número de 

47  SEIXAS, Diogo (2014) A fábrica que viveu duas vezes, processos específicos de intervenção. Disponível em: http://www.jornalarquitectos.
pt/a-fabrica-que-viveu-duas-vezes/.
48  CUNHA, Claúdia dos Reis (2006) Alois Riegl e o culto moderno dos monumentos, Resenhasonline, Revista Vitruvuis. Disponível em:
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonline/05.054/3138.

exemplos de antigos espaços industriais adaptados, agora, a novos usos, como alojamentos, 

escritórios, áreas públicas de lazer ou parques, estacionamento ou, ainda, espaços disponíveis para 

novas indústrias. 

 É importante a reconquista do espaço, sobretudo no que diz respeito aos efeitos sociais 

que as ruínas industriais produzem. É perceptível, em muitos casos, uma acentuada degradação 

urbana, com resultados visuais, nos locais onde, por força da obsolescência e do abandono, se 

compõe uma paisagem urbana rude e disforme, que produz efeitos sociais ao afastar a população, 

o comércio e a vida urbana que envolve os destroços fabris, arrastando, como consequência, 

problemas culturais e económicos: aumenta a taxa de desemprego e alteram-se as práticas que 

a população mantinha. É então, premente pensar nas ruínas industriais, “as garrafas vazias 

da história”49, e pensar no problema que acarretam. É relevante refletir sobre a reconquista do 

espaço. É necessário resgatar do esquecimento estes espaços, atribuindo-lhes novas memórias. 

 As políticas de requalificação e reabilitação das ruínas industriais podem ser capazes 

de fazer frente a inúmeras carências, quer no que diz respeito ao espaço físico envolvente, aos 

equipamentos e habitação, quer no que se refere à ausência de vida económica. Podem, 

também, promover novos espaços de lazer assim como podem ser um meio de potencializar e 

preservar a “identidade local”50. Tratam-se, sobretudo, de meios para operacionalizar tentativas de 

qualificação do tecido urbano da cidade.

 As várias características deste tipo de Património, a escala, o seu carácter funcional, 

as suas formas e materiais, a sua cronologia, formam a essência da arquitetura industrial. Os 

valores do trabalho e da inovação, o edifício onde se protegia o “saber-fazer”, são os testemunhos 

históricos imateriais que, de igual forma, devem ser evidenciados. 

 Esta atitude de Reconquista do Espaço origina um leque de efeitos positivos, 

desde logo por ser, só por si, um recurso Patrimonial, ou seja, destaca-se pela poupança de recursos 

construtivos, possibilitando um desenvolvimento sustentável, tema que assume destaque no atual 

pensamento urbano e construtivo. Devido à sua alargada escala e desenho do espaço, proporciona 

uma dinâmica que não se reconhece noutro tipo de património. A possibilidade de a estratégia a 

implementar unir as vertentes do edifício e do espaço urbano, público e cultural, abre novas 

portas na forma de pensar as cidades. Pode trazer um novo potencial para as atividades de uma 

comunidade, uma forma de dinamizar atividades já existentes, como é o caso do turismo. 

 É um facto que no panorama atual as cidades encontram-se em constante 

mudança. Esta atitude tem como base o abandono da cidade como centro de produção 

industrial, torna-se num centro de equipamentos e trocas de serviços e passa por um processo de 

periferização, que veio definir novas localizações das funções centrais para as áreas periféricas.

49 termo usado para caracterizar o fenômeno de abandono dos edifícios e atividade industrial, pelo cineasta francês Chris 
Marker. 
50   BRANDÃO, Pedro (2008) A identidade dos lugares e sua representação coletiva; Lisboa: CESUR-IST, p.54. 
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 O abandono de terrenos e edifícios, a degradação ambiental, os problemas sociais, como o 

desemprego, foram realçados em zonas industriais, embora cheguem também a atingir áreas 

portuárias, centrais, tradicionais e históricas.  

 O património industrial investe diretamente na partilha da cultura industrial/fabril como 

forma de potencializar a atualidade e a realidade urbana a partir da memória de uma época, assim 

como estimula uma nova mentalidade arquitectónica decorrente dos desafios, tanto funcionais e 

estéticos, como dos valores técnicos, característicos deste património .

01.3.
 

A Cidade hoje: Valores de Urbanidade
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O Espaço Público: Entre a ruína e a cidade consolidada

 “Consideremos uma definição de Espaço Público: é o espaço que é fundador da forma 

urbana, o espaço entre edifícios que configura o domínio da socialização e da vivência comum 

como bem coletivo da comunidade”51.

 Falar de espaço público é falar de espaço para o uso comum de todos, ou assim 

deveria ser: espaços socialmente aceites, algo que seria de fácil reconhecimento para a população. 

A percepção do valor do espaço público está diretamente relacionado com os valores de 

identidade. Estes podem ser facilmente desvalorizados por serem geralmente associados a valores 

relativos, ou seja, valores que diferem consoante a cultura e a época, que se alteram consoante o 

ator ou, inclusive, consoante o uso. 

 Não é fácil definir a identidade de um lugar, devendo-se, numa primeira fase, 

compreender, viabilizar propostas de entendimento das qualidades que determinam as 

características distintivas de um espaço público. É importante não esquecer que a qualidade 

pode ser subjetiva, é difícil criar a partir dela uma regulamentação, e, por vezes, a experiência 

pode não apresentar muitos exemplos consensuais. A própria identidade está relacionada com as 

vivências, a memória espacial, um processo contínuo onde se vão adicionando referências 

e memórias. “A identidade é portanto um processo em construção”52.

 É na Inglaterra que surgem as primeiras discussões e a iniciativa de propor as primeiras 

políticas baseadas na reestruturação das áreas urbanas. Por volta dos anos 90, eram valorizadas 

todas as iniciativas que sustentavam a manutenção e o desenvolvimento do espaço urbano. Surge 

um documento chamado: “Livro Verde sobre o Ambiente Urbano” onde se procura evidenciar que 

a proteção do ambiente de forma global podia ser o resultado de políticas urbanas que têm como 

princípios, por um lado, a criação de vilas e cidades que desenvolvam um ambiente aprazível e 

agradável para a comunidade e, por outro lado, o incentivo de estratégias que realcem opções de 

diversificação, de introdução de usos mistos para os espaços.

 O termo Reabilitação cinge temas como a necessidade de readaptar a malha urbana 

consolidada a novas realidades pensadas em termos de funcionalidade urbana, onde se 

possa destacar o carácter residencial, conduzindo, por isso, a duas áreas de intervenção que o vêm 

complementar: o edificado, que melhora as condições de habitação, de qualidade e de 

conforto, onde se encontram temas como a reabilitação, a demolição ou, até, a nova construção, 

e a paisagem urbana, que vem melhorar o contexto urbano e valorizar o espaço público.

 Em Portugal, desde os finais dos anos 1980, o tema da reabilitação urbana tem vindo 

a desenvolver-se de forma contínua e consistente. Observamos que as politicas existentes são 

apoiadas em ideais urbanos como a preocupação com o património arquitectónico/histórico e a 

manutenção da população nos centros das cidades.
51 BRANDÃO, Pedro (2011) O Sentido da Cidade – ensaios sobre o mito da IMAGEM como ARQUITECTURA; Lisboa: Livros Horizonte, 
p.34.
52  Idem, p.66.

 De acordo com Pedro Brandão, um lugar é capaz de adquirir novos significados ao 

longo do tempo, o homem é capaz de os transformar à medida que se vai acomodando 

nele e como se vai com ele identificando. O espaço público detém três factores decisivos: a 

Identidade (abordada até aqui), a Urbanidade e a Interatividade. A Urbanidade refere-se ao 

exercício das liberdades urbanas, como a acessibilidade, ou seja, circular livremente, a liberdade de 

movimento; o consumo, a liberdade de troca e, ainda, a possibilidade de comunicar e a liberdade de 

relacionamento. A Interatividade está relacionada com o modo como o espaço é habitado, ou seja, 

decorre do resultado da vida quotidiana. 

 A cidade não é homogénea, não é completamente regrada, nem compacta na totalidade 

ou densa. Falar de Políticas Urbanas53 e de processos de intervenção no espaço é levantar dois 

âmbitos de discussão: o que, conforme o grau de aproveitamento do existente, define a 

atuação, seja ela de reabilitação, revitalização ou renovação, e o que, consoante a consolidação e as 

carências das estruturas a criar, completar ou substituir, define os critérios de urbanização, 

colmatação, parcelamento e edificação.

 Segunda a Carta de Lisboa  sobre a Reabilitação Urbana Integrada, a reabilitação do 

espaço público constitui “um contributo inovador para a preservação e vivificação do património 

cultural das cidades na vertente do edificado como tecido social que o habita e lhe assegura 

identidade”54. É importante, agora, abordar o tema do espaço público de uma forma mais 

particular, associando-o ao património edificado. 

 A reabilitação, seja ela do espaço público ou de um edifício, deve colocar o 

homem no centro das suas preocupações, deve melhorar as condições de vida nos centros 

históricos, deve manter as populações enraizadas nos seus bairros, sendo eles parte do património 

histórico ou estando em estado de degradação. É importante prever uma economia de 

recursos e um desenvolvimento sustentado, ou seja, a reabilitação deve manter a maior parte 

do existente, filiando-se nas novas atitudes e comportamentos da sociedade. É necessário que a 

população e, principalmente, as autarquias se adaptem a novas posturas e abandonem as 

atitudes consumistas. A reabilitação deve ser vista como a atitude mais rentável, com vantagens 

sustentáveis e económicas, que se evidencie perante a demolição e nova construção, além do que 

permite manter “uma historicidade ativa do património pela continuidade da função residencial 

exercida pela população enraizada”55.

  

 

53 PORTAS, Nuno; DOMINGUES, Álvaro CABRAL, João (2011) Políticas Urbanas II. Transformações, Regulação e Projectos; Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian.
54 Iº Encontro Luso-Brasileiro sobre Reabilitação Urbana (1995) Carta de Lisboa sobre a Reabilitação Urbana Integrada; Lisboa. 
p.1. 
55   Idem, p.3.
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A importância da Imagem da Cidade

 “A solução estará sempre lá onde estão as pessoas. Só que como hoje não há apenas uma, 

mas vários tipos de lugar urbano, estamos obrigados a considerar novas possibilidades”56.

 Da obra, ao espaço público. Do espaço público à cidade. A discussão anterior 

leva-nos a refletir sobre a forma e a imagem da cidade. A maneira como esta se organiza 

atualmente é um ponto de partida para ser capaz de responder a várias frentes numa intervenção tão 

particular, como é o caso das ruínas industriais. É importante destacar que, neste trabalho, o objetivo 

principal deve ser entendido como uma busca por um conjunto de intenções, seja na 

arquitetura como no urbanismo, que sejam capazes de voltar a incentivar o uso e o investimento 

nestas particulares tipologias arquitectónicas, e, em simultâneo, que sejam capazes de servir os 

propósitos da comunidade em que se inserem. 

 O termo “imagem” evoca noções e referências dentro da teoria do urbanismo, algumas 

forçosamente relacionadas, como é o caso do termo “sentido”. O sentido da cidade personifica 

a necessidade, a razão da existência das diversas formas urbanas, que faz com que a imagem da 

cidade se desenvolva para algo maior e mais complexo. 

 A cidade cresceu e, simultaneamente, este fenómeno originou um conjunto de questões 

que determinaram novas frentes de estudo, como o planeamento urbano,  o ambiente urbano, 

o espaço urbano e o desenho urbano, entre outros discursos que privilegiam o pensamento 

urbano. Em épocas anteriores não eram conceitos presentes e com destaque na construção da malha 

urbana. Até à industrialização, a constituição e a organização da malha de uma cidade não eram 

devidamente estudadas sob o ponto de vista urbano, resultando, muitas vezes, em áreas  onde 

se desencadeou um processo de construção em massa, desordenadas e com excessivas carências 

urbanas. Sabe-se que antes do desenho, ou de qualquer edifício ou cidade, está o homem. É dele 

e das suas relações com o solo, com a rua, a praça, os edifícios privados ou púbicos, que surge o 

debate atual: A Imagem da Cidade. 

 As cidades começam a ser compreendidas como lugares onde ocorrem diferentes 

fenómenos e mudanças. Kevin Lynch em A Imagem da Cidade confirma que nada é 

experimentado de forma individual, mas na relação com a envolvente. Como antes referido, 

os mesmo elementos adquirem outros significados consoante o contexto a que são expostos. 

Seguindo o fio condutor da teoria de Lynch existem aspetos que definem um padrão que 

determinam a percepção da cidade e estruturam a sua imagem: promovem a legibilidade, ou seja, 

a facilidade com que relacionamos e organizamos partes da cidade. Um ambiente que seja legível 

transmite à população segurança e intensifica a experiência urbana e a imageabilidade. Este último 

conceito traduz a facilidade com que a qualidade de objeto físico evoca uma imagem forte em 

cada indivíduo, formando imagens mentais do ambiente, tornando-o fortemente identificado, 

56   BRANDÃO, Pedro (2011) O Sentido da Cidade – ensaios sobre o mito da IMAGEM como ARQUITECTURA; Lisboa: Livros Horizonte, 
p.23.

estruturado e útil. Nas suas palavras “Uma cidade com imageabilidade (aparente, legível ou visível), 

nesse sentido, seria bem formada, distinta, memorável; convidaria os olhos e ouvidos a uma maior 

atenção e participação”57. 

 Continuando com a teoria de Kevin Lynch, existem elementos que definem a 

imageabilidade da cidade – A Imagem da Cidade – destacando-se os seguintes: os caminhos, 

que estruturam a percepção ambiental, são determinantes quando têm um uso característico e 

qualidades espaciais distintas, quando são contínuos e visíveis de outras zonas da cidade, 

apresentando uma origem e destino claros, quando existe tratamento rigoroso de vegetação 

e, essencialmente, quando por falta de identidade prejudicam a leitura da cidade; os limites, o 

que contorna uma região e a distingue de outra, uma quebra ou barreira na continuidade; os 

bairros, sempre presentes na discussão do tema urbano, que contêm características comuns e 

identificadoras, áreas que se apresentam relativamente uniformes em comparação com o resto 

na malha e detêm um papel principal na legibilidade e vivência da cidade; os pontos nodais, 

ou pontos estratégicos onde podemos entrar que variam em função e escala, podendo ser nós 

viários e locais destinados ao transporte até centros estritamente comerciais, e identificam-se como 

focos essenciais de passagem; e, por último, os marcos, os elementos singulares que o autor 

define como “pontos de referência considerados exteriores ao observador”58. De forma sucinta são 

levantados os elementos que descrevem, de acordo com Kevin Lynch, a percepção da cidade e 

das suas partes e que nos levam a um levantamento daquilo que é a imagem da cidade para cada 

indivíduo. Em suma, reconhece-se que a imagem da cidade deve ser algo que se configura em 

resultado de percepções, tanto positivas como negativas, adquiridas pelo homem. A autenticidade 

e as particularidades do espaço são asseguradas, então, por valores como a legibilidade, a estrutura 

e o significado. 

 Assistimos a uma modernização, no que diz respeito à cidade, sobretudo reflexiva. Não 

somos capazes de nos focarmos apenas nos conhecimentos anteriores, examinamos as escolhas 

possíveis e voltamos a examinar dependendo do que essas escolhas começam a produzir. Ou seja, 

hoje a reflexão sobre a cidade produz-se antes, durante e depois da sua transformação, e é essa a 

melhor forma de discutir o tema da nova imagem da cidade. Não é suficiente o estudo afincado 

das teorias urbanas e receitas de cidades, é preciso uma reflexão específica para, assim, garantir a 

elaboração de uma proposta apropriada à tipologia em estudo.

 A nova localização dos espaços de trabalho faz parte da discussão das novas formas de 

organizar as cidades. A forma como as novas zonas industriais são introduzidas no território está 

associada a um conjunto de condicionantes relacionadas com a realidade atual. Um dos 

principais fatores é o espaço que ocupam e as dimensões de território que um edifício industrial 

57   LYNCH, Kevin (1990) A imagem da cidade; Lisboa: Edições 70, p.10.  
58     Idem, p. 81. 
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contamina. Hoje, são considerados um tipo de edificado intruso nos núcleos urbanos o que levou 

a sua instalação em áreas com dimensões propícias à sua expansão. Paralelamente, a localização

destas estruturas pressupõe uma facilidade de deslocação de veículos e separação de categorias  

dentro do mesmo edifício, garantindo uma maior liberdade e facilidade de organização. O meio 

de transporte das mercadorias é outro fator determinante. Antes, o comboio era relevante na 

organização da cidade, e, sabe-se que a posição das fábricas estava anexada às linhas de caminho 

de ferro. Hoje, são as autoestradas e os seus respetivos nós que determinam a localização das 

zonas industriais. A facilidade de deslocação, de saída e de entrada de mercadorias e 

produtos é uma condição essencial para o funcionamento das atividades industriais, sem excluir as 

preocupações higienistas hoje exigidas assim como todas as outras normas que auxiliam a referida 

facilidade de deslocação.

 “Durante as últimas décadas temos assistido, por toda a Europa, a um processo de 

desindustrialização das cidades e de reconversão das áreas industriais em grandes projetos urbanos, 

ora integrando as memórias da indústria, ora, frequentemente fazendo tábua rasa da identidade dos 

lugares”59.

 Os novos centros industriais são uma das maiores causas do abandono dos complexos 

fabris nos núcleos urbanos. É importante realçar que foram criadas várias normas e tipologias 

que apoiam esta deslocação, na convicção de ser o melhor caminho a seguir. Mas, apoiar esta 

ação de resolução do problema urbano causado pelas indústrias, sem de igual forma as cidades 

estarem preparadas para um plano de ação específico, sem regras nem propostas de intervenção 

no património  industrial que é deixado para trás, demostra que as cidades não consideram sequer 

este fenómeno, cada vez mais frequente. Praticam uma  atitude de abandono do passado, das raízes 

industriais que em certo momento da história influenciaram o seu  comportamento urbano.

59  DOMINGUES, Álvaro (2002) Património Industrial e Requalificação Urbana: actas do Colóquio de Museologia Industrial “Reconversão e 
Musealização de Espaços Industriais”; Porto: Associação para o Museu da Ciência e Indústria p. 5.
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Pensar o Urbano: Pontos de atuação

 A cidade deve ser pensada na sua totalidade. Esta preocupação surge em muitos 

órgãos e meios existentes nas nossas comunidades, mas, de forma urgente, é necessário uma 

preocupação iminente dos órgãos e agentes públicos, responsáveis pelos municípios. Além disso, 

hoje, assistimos ao interesse dos privados em focarem-se, não só no edifício, mas cada vez mais 

em operações urbanísticas, que atingem em maior escala o desenho da malha e o espírito das 

cidades. Assistimos a um caminho de incorporação do edificado numa rede de espaços públicos 

ou de espaços coletivos. É importante, ao desenvolver deste trabalho, entender que, no caminho 

a seguir, quando se atua numa área específica da cidade, é essencial reconhecer e considerar de 

forma constante as raízes de um local e a sua integração num núcleo urbano, e também que pontos 

de partida devemos seguir. As ruínas industriais respondem, nesta frente, de uma maneira própria 

e específica e influenciam uma série de processos, sejam eles tecnológicos ou culturais e sociais, 

que determinam a sociedade em que se inserem. 

 Os terrenos disponíveis que resultam da deslocação de indústrias ou de 

equipamentos junto aos centros urbanos não são casos raros. A posição a tomar em relação a estas

 ruínas pode tanto apontar para a demolição e construção de novo edificado, como habitação,

ou,então, levar a uma transformação dos espaços existentes em centros empresariais, áreas de 

comércio e turismo, acrescentando as obras de urbanização necessárias. É impensável, na 

lógica das cidades atuais, pensar em edifícios sem pensar em espaço público. A imagem de 

descontinuidade, abordada anteriormente e que assombra a cidade, é o resultado de uma 

edificação que se limita à soma de elementos singulares fechados, que rejeitam a possibilidade 

de uma continuidade ou proximidade urbana.

 Hoje assistimos a uma grande diversidade de interesses. Em muitos casos somos levados 

a adotar um determinado espírito de competição pelo espaço com destino ou uso público. Existem 

temas que funcionam como força do modo de viver nas cidades, como a interação, a informação, 

e, como é importante referir, a comunicação. Este último é essencial. O seu primeiro elemento é a 

Rua, que estrutura o público e assiste o privado. É linear, continua e sem limites, torna possível a 

circulação da cidade, infraestruturando as instalações urbanas. 

 O Tempo, valor abordado várias vezes neste tema, é fundamental. É tão determinante 

na evolução do estado de um edifício, como, numa visão mais geral, no desenvolvimento das 

cidades contemporâneas. A mobilidade, o domínio do espaço-tempo, é indispensável. Os 

modos de deslocação disponíveis influenciam diretamente o meio de crescimento da cidade e a 

forma que os espaços adquirem. Apesar de o automóvel ser o meio principal de transporte e o 

mundo estar a ele adaptado, surge um novo conceito de economia e ecologia urbana chamado Slow

Cities60. A abordagem deste assunto é importante, por considerar uma lógica de atuação que se 

60  BRANDÃO, Pedro (2011) O Sentido da Cidade – ensaios sobre o mito da IMAGEM como ARQUITECTURA; Lisboa: Livros 
Horizonte. Movimento teve origem em Itália em 1999, conhecido em todo o mundo como Cittaslow. Desde de então espalhou por muitos 
outros países, nos EUA a norte da Califórnia existem já três “Cidades Lentas”. Este conceito é limitado a cidades que contêm menos de 50.000 
habitantes. Cidades grandes como é o caso de Londres e Amesterdão começaram também a adaptar alguns dos princípios e a aplica-los ao 
nível dos bairros.

afirma como base essencial no resultado do presente trabalho. Pressupõe um pensamento que 

promove as curtas distâncias e a diminuição da velocidade. A prioridade é dada aos transportes 

públicos, às ciclovias e à deslocação pedonal, evidenciando todos os seus benefícios, favorece 

a economia e defende um novo estilo de vida saudável que está no seu auge na atualidade. As 

opções são claras, soluções como a construção de redes de caminhos e passeio, que privilegiam o

movimento lento e escoam o trânsito constante e ruidoso provocado pelos automóveis em 

deslocação para fora dos centros urbanos. 

 Um bom planeamento urbano pode ser impulsionador de mudanças construtivas e 

positivas numa cidade. Uma intervenção urbana deve ser gerida através da definição de um plano, 

com o objetivo claro de atingir o desenvolvimento, de uma forma ordenada, e também, de ser 

capaz de antecipar carências, organizar esforços e estabelecer um caminho onde se perspetiva um 

objetivo coletivo. Ao encarar uma área da malha consolidada, é fundamental definir uma série de 

linhas de intervenção, não só no âmbito do edifício e seus limites, mas também da sua envolvente, 

pois: “As cidades não operam do vazio”61.

 Pensar no passado, no presente e antecipar o futuro é a regra base do tema deste 

capítulo. Desta forma, tendo em conta os desafios que as cidades hoje encaram, é improvável que 

os objetivos sejam alcançados numa só intervenção. É preciso iniciar uma frente de intervenção 

prioritária, de forma a estimular a construção de planos colmatados numa visão urbana a longo 

prazo. É preciso ser capaz de planear uma intervenção reconhecendo os temas urgentes, tendo em 

conta os recursos disponíveis e certificando-se que as iniciativas não sejam supérfluas ou sigam 

sentidos diversos. 

 A base de uma intervenção a este nível deve ter como intenção responder às 

preocupações da comunidade, de forma a lançar garantias de uma cidade melhor. Entendem-se 

estas garantias como melhorias na habitação, no emprego, nas acessibilidades, como já foi 

abordado, e na segurança. Todos estes temas fazem parte do pensamento urbano. Ainda mais 

quando temos a oportunidade de atuar num intervenção coletiva, onde os meios públicos locais 

possam participar, impulsionando sectores e dinamizando a comunidade, incentivando-a a se 

envolver nesta visão de cidade. É necessário adotar uma atitude global, contrariando um olhar 

limitado e excessivamente simplificado que se concretize, apenas, dentro dos limites de uma 

cidade.

61 MELTZER, Steven (2013) Ten Reasons Cities Need Urban Planning, UrbanTimes. Disponível em: https://urbantimes.co/2013/07/
ten- reasons-cities-need-urban-planning. 
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A	INTERVENÇÃO	ARQUITETÓNICA	NO	PATRIMÓNIO	INDUSTRIAL	MODERNO
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 O Património Industrial é vasto. É perceptível que a cultura industrial em Portugal abrange 

várias áreas de produção e as próprias soluções construtivas são diversas. Falar de Património 

Industrial é falar do legado e dos vestígios deixados pelas indústrias têxteis, vidreira, cerâmica, 

metalúrgica e alimentar, entre outras, e dos desafios que, para lá das especialidades, determinam 

um quadro de complexidade em áreas idênticas ao caso em estudo. “Cada universo industrial tem 

a sua especificidade”62 ainda que partilhe com outros as dificuldades de uma participação ativa na 

contemporaneidade.

 Os conceitos que aqui se defendem passam pela confirmação das soluções levantadas 

pelas cartas e documentos das convenções anteriormente referidas. Pretende-se demonstrar que 

através da reabilitação, revitalização e reutilização destes edifícios, ou seja, através da preservação 

do máximo possível da materialidade e da estrutura dos vestígios industriais nos núcleos 

urbanos será possível impedir a devastação do património industrial enraizado nos tecidos

físicos das cidades atuais. 

 É necessário pensar o património industrial com a mesma determinação, 

segundo os mesmos níveis históricos, culturais e arquitectónicos, que qualquer outro edifício, que 

constitua património arquitectónico de uma cidade. A demolição dos vestígios deixados pela 

atividade industrial é uma realidade que aconteceu devido, como já defendia Rietbergen na 

década de 1990, a não existirem políticas de preservação e proteção para este tipo de património. É 

verdade que a busca de um novo uso é uma intenção primária quando se encaram estes casos, 

devido à decadência económica das atividades e à deslocação destas para as novas periferias e 

novas zonas industriais, produzindo uma “metamorfose do território acelerada pelas novas 

condições de acessibilidade criadas pelo traçado das autoestradas e seus nós”63, busca nem sempre 

necessária como solução. 

 Em suma, são as políticas específicas para a intervenção neste Património, que são 

decisivas nos campos de salvaguarda, conservação e valorização dos edifícios. Em Portugal 

ainda há muito trabalho a fazer, observando-se alguns estudos64 e métodos de identificação, mas 

geralmente associados a uma carência de recursos técnicos e económicos, Em Espanha essa 

medida já foi tomada, encontrando-se concluída uma seleção colossal do património 

industrial existente. Desta forma, através de uma iniciativa estimulada pelo Estado, torna-se possível 

administrar ferramentas públicas que asseguram a proteção, a conservação e a valorização deste 

edificado específico. É essencial a colaboração entre o público e o privado e é urgente a seleção dos 

bens que apresentam relevância nacional e pública, que expõem valores culturais claros, ainda que 

de níveis distintos.

62  Direção Geral do Património Cultural, consultado em: 05/10/2015. Disponível em: http://www.patrimoniocultural.pt. 
63 PORTAS, Nuno; DOMINGUES, Álvaro CABRAL, João (2011). Políticas Urbanas II. Transformações, Regulação e Projectos; Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian.
64 De destacar a publicação: MENDES, José Amado e FERNANDES, Isabel (coord.) (2002). Património Industrial do Vale do Ave. Um 
Passado com Futuro, Vila Nova de Famalicão, ADRAVE –Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Ave (dois vols., um dos quais é 
constituído pelos ANEXOS: Levantamento do Património Industrial do Vale do Ave). Nesta investigação é realizada uma Rota do Património, 
apoiada num trabalho de construção da ideia de indústria como património, não só do edifício como também do conjunto que estes formam.

Práticas e Exemplos

 De seguida apresentam-se conceitos e práticas aplicadas a diferentes exemplos de 

Património Industrial. Além de se optar por alguns exemplos a nível internacional, de forma a 

entender o que se passa na Europa, a escolha de casos em Portugal é fundamental porque assim há 

uma maior proximidade  ao caso de estudo no campo histórico, cultural, urbano e arquitectónico. 

 

REABILITAÇÃO DAS DOCAS DE MALRAUX, ESTRASBURGO 2014 

Heintz-Kehr, arquitetos

 As Docas de Malraux, geograficamente situadas na bacia de Austerlitz, França, receberam 

o seu primeiro barco a vapor no ano de 1892, altura em que o porto de Estrasburgo entra na era 

moderna. Correspondendo a uma localização próxima do centro da cidade, trata-se de uma doca 

artificial, um ponto importante em França, por estabelecer uma conexão entre o distrito Sul e a 

cidade universitária, e, ainda, por ligar a França à Alemanha. 

 No seguimento da sua operacionalização é desenvolvida uma grande zona 

industrial, rapidamente povoada por armazéns, silos e guindastes gigantes . No início do século XX, 

dá-se a construção das bacias do Comércio e da Indústria que permitiram a conexão direta com 

o Rio Reno. Em 1926 é assinado o Convénio com o Governo Central que assegura a expansão das 

instalações portuárias de Estrasburgo. Foram realizadas várias obras com o 

desenvolvimento da doca: a eclusa sul, com as bacias de Remparts, Vauban e René Graff 

(1927-1931); o porto petroleiro (1927 e 1963); as áreas de fundeio Norte e Sul (1935); o trecho sul 

do porto e áreas anexas de Marckolsheim e Lauterbourg, a partir de 1950. Depois da estagnação da 

atividade industrial, o local permaneceu sem uso durante um período de tempo, mas devido à sua 

localização geográfica acabaria por promover o desenvolvimento de novos projetos.

 Hoje, La Presqu’île de Malraux, ou Península de Malraux, é o nome dado ao porto (doca 

artificial) da Cidade de Estrasburgo. Consiste num excelente exemplo de reabilitação, promotor 

de uma nova dinâmica na extensão da cidade de Estrasburgo, em direção ao rio Reno. Situa-se 

no centro do eixo Estrasburgo-Kehl e, rapidamente, transformou-se num marco da vida cultural 

e urbana da região. Por garantir uma localização excepcional, rapidamente foi alvo do interesse 

de diversos tipos de investimento. Passou por uma recomposição dos espaços públicos através 

do uso da água e da memória portuária, o fio condutor que levou à radiação da cidade, gerando 

uma nova centralidade. Hoje é um reconhecido centro cultural e criativo, com música, dança, um 

centro comercial, entre outros, e oferece, ainda, perspetivas de crescimento e de desenvolvimento 

significativas. Os moradores começam a chegar a este centro no final dos anos 2000. Os 

desenvolvimentos deste projeto urbano são maioritariamente resultantes de financiamento 

público, como é o caso da Mediateca André Malraux, da Estação Winston Churchill, do edifício

 “Cité de la Musique et de la Dance” e, ainda, do processo que conduziu ao crescimento e
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requalificação da frente de água, com a adição de passadiços e de um novo programa público. 

Aquando da conclusão do projeto, o objetivo será proporcionar uma nova ligação entre a zona 

Oriental e Ocidental da cidade, de forma a impulsionar a imagem metropolitana e europeia de 

Estrasburgo. 

 Esta doca artificial, intitulada Península, contém um antigo armazém, construído em 

1932 por Gustav Umbdenstock, que foi utilizado durante anos para o armazenamento de grãos. 

Faz parte do conjunto vasto e notável de estruturas industriais do porto de Estrasburgo, La 

Presqu’île Malraux. Em 2010 a equipa de arquitetos Heintz-Kehr venceram o concurso de 

planeamento urbano ao propor três edifícios, a reabilitação deste antigo armazém, hoje 

denominado les Dock’s, e ainda uma torre, o reordenamento urbano da península e da 

superfície de água envolvente. Desde o início que o desejo dos arquitetos era preservar o Património 

Industrial com o objetivo de “demonstrar aos habitantes e aos muitos políticos que frequentam esta, 

que é uma das capitais europeias,  que é possível alcançar a modernidade com pedaços da memória 

industrial”65.

 No edifício existente, de estrutura em betão armado, foi possível substituir a antiga 

cobertura de telha por uma estrutura metálica com três pisos, numa primeira fase do projeto. O 

aço revela uma sensação de leveza. O novo elemento possui apenas pele: o vidro; e ossos: o aço. Os 

arquitetos responsáveis pelo projeto, sugeriram uma acentuada fusão de usos no edifício, o que os 

fez enfrentar uma legislação conflituante entre programas públicos (restaurantes, áreas dedicadas 

ao ensino superior, áreas de exposição, entre outros), habitação e escritórios. Assiste-se a uma 

preocupação em conservar a coerência do espaço exterior com a funcionalidade do interior. Na 

sua envolvente podemos encontrar um edifício dedicado ao co-working, que pretende ser um local 

de troca de ideias e informação, auxiliando os artistas que trabalham em lugares diferentes a unir 

e reunir as suas competências e recursos. 

 Outro edifício inserido neste núcleo é a torre Seegmuller que abrigava antigos silos. 

Atualmente é uma residência universitária, destinada principalmente ao acolhimento de 

estudantes estrangeiros e investigadores em pós-graduação, que contém, ainda, 

estabelecimentos comerciais e serviços relacionados com a vida académica. O Instituto Nacional 

de Estudos Territoriais (INET) alterou a sua sede para este espaço urbano, encontrando-se entre os 

cinemas UGC e o Projeto Danúbio . O projeto da Península de Malraux conta com edifícios mistos: 

habitação, empresas e um hotel. A prioridade ao nível da mobilidade são os meios “suaves” de 

transporte, restringindo o uso do carro.

 O principal objetivo da requalificação desta área, preenchida por ruínas antigas e pela 

memória industrial localizada entre o centro da cidade e o porto, é a construção da identidade 

65  Docks Malraux – Strasbourg: A multi-use reconversion of a XXth century industrial legacy (05/04/2016). Disponível em: http://divisare.
com/projects/281960-heintz-kehr-architects-docks-malraux-strasbourg.

f2
Localização

f3
Localização dos 
Equipamentos

1. Edifício les Dock’s | 2. Torre Seegmuller | 3. Médiathèque André Malraux | 4. Estação Central Wiston Churchill | 
5. Eco-quarteirão | 6.Edificio Inet | 7. UGC cinemas | 8. Centro Comercial Rivetoile, parque de estacionamento, praça, 
passadiços Bassin Dusuzean| 9. “Cité de la Musique et de la Danse”Legenda

f4
Reabilitação do antigo 
armazém de grãos
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f5
Torre Seegmuller: La 
Maison Universitaire 

f6
Médiathèque  André 

Malraux

f7
Intervenção Urbana:

La Pesqu’ile de Malraux

e da história do sítio. Logo, a introdução deste exemplo é importante porque representa, como 

descrito neste trabalho, uma vontade de preservar os vestígios do passado nas cidades atuais. Aqui 

é de realçar que não é só através de um edifício, mas de um conjunto de vestígios de uma era 

que se garantem condições para o acolhimento de novas atividades, que resultaram num espaço 

reabilitado cheio de memória industrial.

 Para o caso da fábrica Madrugada, o edifício em estudo, é interessante recolher deste 

projeto a diversidade de programas, assim como a qualidade dos espaços e a inovação apresentada, 

o que torna a área num novo centro urbano. A intervenção apresentada corresponde a um modelo 

de arquitetura e engenharia que reinterpreta a herança industrial de forma contemporânea e 

inovadora. 

SINES: TURISMO INDUSTRIAL SUSTENTÁVEL

 

 Sines é uma cidade fortemente ligada ao Turismo e à Indústria. O projeto “Sines: 

Turismo Industrial Sustentável” é gerado no intuito de atribuir uma identidade corporativa a um 

projeto anterior, “Aportar”, liderado pela Câmara Municipal de Sines. Nasce em paralelo com uma 

investigação desenvolvida no âmbito de uma tese de doutoramento que tem como objetivos 

criar e capacitar uma rede de parceiros para a divulgação turística dos recursos industriais e, 

simultaneamente, desenvolver uma plataforma que disponibilize o espólio relacionado com o 

processo de industrialização em Sines, permitindo a marcação de visitas às unidades industriais. 

 O desenvolvimento desta iniciativa tem como propósito realçar a herança e a memória 

industrial e reforçar o património histórico local. Ao mesmo tempo, tem a capacidade de 

dinamizar e desenvolver o turismo nas unidades industriais ativas, correspondendo a uma ação 

de reforço da imagem de responsabilidade social e sustentabilidade das indústrias do município. 

Esta relação entre a Indústria, a Cultura, o Turismo e o território fazem parte de uma corrente 

de desenvolvimento sustentável, que promove a qualidade de vida das populações e eleva Sines a 

um destino turístico de excelência.  

 O objetivo é tornar a indústria, em conjunto com a atividade turística, num produto

distinto e competitivo, que junta em parceria o público e o privado. Para além disso, pretende 

promover o município enquanto destino turístico e relacioná-lo e articulá-lo com os restantes 

projetos semelhantes existentes no Alentejo e no país; integrando Sines nas redes internacionais de 

Turismo, colhendo o interesse do turismo internacional e, por fim, afirmando esta célula territorial 

enquanto destino de Turismo Industrial.
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 O projeto funciona através da definição de várias rotas constituídas por diferentes 

tipos de edifícios industriais. Podemos encontrar a rota do Ambiente Avis, que propõe a visita a 

empresas que fazem o reaproveitamento de matérias-primas, a rota da Energia Avis, com a visita à 

refinaria da Galp em Sines, e a rota da Logística Avis, com a visita ao porto de Sines. 

 A escolha deste exemplo decorre da relação conseguida entre a indústria e o turismo. A

herança industrial e o aproveitamento de um recurso que é o turismo são os temas que igualmente 

invadem o caso em estudo, a fábrica Madrugada, na cidade da Póvoa de Varzim. Pretende, ainda 

evidenciar, como entidades públicas e privadas podem estabelecer parcerias tendo em vista 

incentivar a população no reencontro das suas raízes, permitindo que as mesmas não façam parte, 

apenas, do passado, mas também do seu presente cultural.

f8
Localização dos 

Equipamentos

1. APS: Porto de Sines | 2.REN: Eletricidade e Gás Natural | 3. EDP: Energias de Portugal | 4. Galp Energia | 5. RECIPNEU: 
Reciclagem de pneus | 6. Biocombustível Legenda

Rota Logística Avis:

 Faz parte da rota Logística Avis o Porto de Sines, uma porta Atlântica da Europa que assume 

uma importância fundamental na dinâmica económica da região e do país. A criação desta rota 

turística veio possibilitar a visita a todos os terminais do porto. A área de jurisdição do Porto de 

Sines compreende uma área terrestre de 6,31 km2 e uma área marítima de 147,5 km2. Contém o 

Terminal de Granéis Líquidos (TGL), o Terminal Petroquímico (TPQ), o Terminal Multipurpose 

de Sines (TMS), o Terminal de Gás Natural (TGN), Terminal de Contentores de Sines (TCS) e, 

ainda, o Porto de Pesca e o Porto de Recreio de Sines.

f9
APS: Porto de Sines
Planta

f10
APS: Porto de Sines
Vista aérea
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Rota Energia Avis

 Ao nível da produção de Energia, a cidade de Sines é uma referência nacional. A Rota 

Energia Avis permite visitar a refinaria da GALP Energia e as Termoelétricas da EDP e da REN. 

Este percurso permite entender como é gerada a energia que utilizamos no dia-a-dia. 

A refinaria da GALP Energia em Sines iniciou a sua laboração em 1978. Ocupa uma área de 320 

hectares, com uma capacidade de armazenagem de 3 milhões de m³, dos quais 1,5 milhões de 

petróleo bruto e o restante de produtos intermédios e finais. A refinaria compreende 34 unidades 

processuais.

f11
Localização: Refinaria 

Galp Enegia

f12
Refinaria Galp Energia

Vista aérea

 A central termoelétrica de Sines,  da EDP, inicia a construção das suas instalações em 

1979 e ficou concluída em 1989, tendo o primeiro grupo entrado ao serviço em 1985. A central 

está localizada a cerca de 6 km a sudeste do porto de Sines e trata-se da Central de maior potência 

instalada no país, sendo a primeira a queimar carvão betuminoso importado. Esta localização 

associa-se à opção de construção de um complexo portuário-industrial em Sines, sustentado 

pela proximidade a um porto de águas profundas, situado na junção das rotas internacionais e 

equipado com terminais petrolífero e mineraleiro. A central dispõe de um aterro com uma área 

de aproximadamente 11 hectares, com capacidade para 1 253 000 toneladas de resíduos não 

perigosos.

f13
Localização: Central 
Termoelétrica EDP

f14
Central Termoelétrica EDP: 
Vista aérea
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 A central da REN, que constitui o terminal de Gás Natural de Sines está situado na zona 

industrial do porto. Abarca instalações portuárias de recepção, descarga e recarga de navios, 

instalações para expedição, três tanques de armazenamento de gás natural, instalações de 

processamento e de despacho de gás natural para o gasoduto que liga este terminal de Sines à rede 

de transporte de gás natural. É capaz de carregar até 4 500 camiões cisternas por ano. O gasoduto 

está interligado à rede Espanhola/Europeia de onde recebe o gás natural sob a forma gasosa, em 

alta pressão, e é nas instalações do terminal de Sines, que este é recebido sob a forma líquida– GNL 

- a partir de navios adequados e bombeado para os tanques de armazenamento intermédio.

f15
Localização: Central REN 

f16
Central REN: Vista aérea

Rota Ambiente Avis

 Na Rota Ambiente estão integradas duas indústrias, a RECIPNEU e ENERFUEL, que 

fazem o reaproveitamento de matérias-primas. Através deste roteiro é possível  visitar ambas, cuja 

preocupação com o meio ambiente é definido como essencial, assim como a aposta no aumento do 

nível de sustentabilidade da sociedade. 

 A RECIPNEU faz parte da zona industrial de Sines e é uma indústria baseada na produção 

de granulado criogénico de borracha e na valorização e aproveitamento sustentável de todos os 

compostos de pneus em fim de vida.

 A ENERFUEL, fundada pela GALP Energia, é a primeira fábrica de biocombustível com 

origem em gorduras alimentares do país. 

f17
Localização dos 
Equipamentos

f18
1. RECIPNEU

f19
2. ENERFUEL
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SÃO JOÃO DA MADEIRA: TURISMO INDUSTRIAL 

 São João da Madeira apresenta-se como um bom exemplo para perceber como se 

preservam as indústrias tradicionais existentes no local. Um projeto de Turismo Industrial tem 

como objetivo a projeção, consolidação e promoção do município de S. João da Madeira como 

destino turístico ligado à preservação da herança e da memória industrial. São promovidas 

visitas aos pontos de interesse, às antigas indústrias da região que ainda mantêm a sua atividade, 

reconhecendo-as como partes integrantes da história da cidade. O objetivo é potenciar o 

desenvolvimento económico e social, assim como a qualidade de vida da população. Esta iniciativa 

tem como base a realização de circuitos pelo património industrial e pelas indústrias tecnológicas 

e criativas, sendo capaz de reunir o passado e o presente, que constituem parte da cultura de um 

município. 

 O património industrial afirma-se como um produto turístico que abrange o sector 

económico, cultural e de lazer, gerando a possibilidade de conhecer empresas em atividade, reviver 

indústrias de outros tempos e visitar museus da indústria, como é o caso do Museu da Chapelaria.

 Como acontece no exemplo anterior, em Sines, São João da Madeira revitaliza uma 

valor arquitectónico que faz parte da sua herança e do seu território, tornando-o parte do presente 

da população, não só a nível cultural, mas também como meio de crescimento económico da 

comunidade. É importante realçar como nestes casos o património industrial não foi 

ultrapassado, mas sim recuperado e desenvolvido de forma a reabilitar uma peça da memória 

de uma cidade, e torná-lo um meio de investimento - do turismo e da cultura - sustentável. Estes 

projetos apresentam-se como uma referência, não pela intervenção arquitectónica sofrida, 

mas sim pelo projeto cultural e pela iniciativa em si, que propõe novos usos e novas atividades 

associadas a um tipo de edificado incomum, mas que igualmente traduz o nosso património. 

 Um dos edifícios que integra a rota é o Núcleo de Arte de Oliva: Oliva Create Factory. 

Trata-se da reconversão da zona 2 de Oliva, espaço simbólico da indústria da cidade e singular 

no que diz respeito ao património arquitectónico. Corresponde às antigas instalações da histórica 

metalúrgica Oliva, onde o município percebeu uma oportunidade de desenvolvimento de um 

espaço em ruína que constituía um problema por resolver no centro da cidade, como acontece 

no caso em estudo, a fábrica Madrugada. Optou-se, assim, por reabilitar as antigas instalações, 

de forma a valorizar o edifício e a sua envolvente, acolhendo o projeto: Oliva Creative Factory. 

Corresponde a um projeto inovador de reconhecimento internacional, que se apresenta com o 

objetivo de reunir num edifício a possibilidade de maximizar o potencial individual, social e 

empresarial dos empreendedores e suas propostas, empresas e serviços. Ou seja, reúne espaços 

para o desenvolvimento do sector das indústrias criativas, como o design, a moda, o software, o 

webdesign e a multimédia, entre outros. É um centro de negócios para empresas consolidadas e 

nele também se pode encontrar um Núcleo de Arte, com uma escola de dança, oficinas de restauro 

e sala de ensaios para as peças a apresentar no grande teatro da cidade, a Casa da Criatividade. 

Este último é outro projeto de destaque, assim como o caso do centro empresarial e tecnológico 

Sanjotec. O Oliva Creative Factory é um projeto central no desenvolvimento da cidade. Apoia a 

economia e diversifica a procura, junta sectores tradicionais de atividades e novas áreas inovadoras 

e tecnológicas. 

 É importante destacar estes projetos, por serem capazes de gerar um ambiente 

urbano cada vez mais atrativo e bem ordenado. Um objetivo a considerar na reabilitação da 

fábrica  Madrugada.

f20
Localização Oliva 
Create Factory. 

f21
Oliva Create Factory: 
Um dos volumes
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f22
Oliva Create Factory: 

Entrada 

f23
Oliva Create Factory: 

Duas tipologias

f24
Oliva Create Factory: 

Sala dos Fornos (zona 
nevrálgica da antiga zona 2 
da metalúrgica Oliva, agora 

espaço de convergência 
cultural da nova Oliva 

Creative Factory).

INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DE EIRAS N10, COIMBRA 2012

COMOCO arquitetos

 Em Coimbra, num Pavilhão Industrial abandonado, surgem as instalações desportivas 

INDOOR de Eiras N10. A equipa escolhida para projetar o complexo desportivo foi o atelier 

COMOCO, que determinou dois pontos principais para a concepção do edifício: a solução devia 

ser inserida dentro da estrutura existente e das suas características de cariz industrial e, ainda, 

respeitar as exigências propostas pelo programa, a criação de uma recepção, dos vestiários e de um 

salão de festas.

 O projeto final acabou por definir dois volumes, o existente e um novo no interior, com 

igual comprimento. Foi construído numa linha próxima, através de uma estrutura de pórticos 

feitos de colunas e vigas de madeira, gerando uma estrutura principal simples. Este sistema define 

a materialização do volume. 

 A escolha deste projeto, reside na sustentabilidade e criatividade da proposta. O edifício 

não sofreu nenhuma alteração na sua estrutura principal, nem foi necessário tecer qualquer tipo 

de acabamentos. Foi utilizado como é: um enorme volume industrial vazio e capaz de albergar 

no seu interior um uso distinto, através de uma série de pequenas caixas de madeira e vidro que 

servem a nova utilidade. A qualquer momento pode considerar-se uma possível troca de uso, uma 

nova proposta. Esta versatilidade associada à troca de serviços é uma mais-valia que um edifício 

industrial pode proporcionar. Através da sua dimensão e das suas características estruturais é 

possível responder a uma diversidade de usos e serviços que outro tipo de património não 

permite. Neste caso reconhece-se  o “exagero” da não reabilitação, mas sim da reutilização do 

existente tal como se encontrava no momento da ocupação e da introdução de novos elementos. 

Esta intenção funciona favoravelmente, no que diz respeito à preservação da memória industrial e 

á reutilização de um património obsoleto tornando-o inovador.
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f25
Fachada Lateral

f26
Interior: Volume do 

salão de festas

f27
Interior: Instalações

desportivas

FÁBRICA ASA, GUIMARÃES, 2012 

Baionas e Menano, arquitetos 

 Situada na zona sul de Guimarães, na Estrada Nacional 105, apenas a dois 

quilómetros do centro histórico da cidade, existe o edifício da antiga fábrica de lençóis ASA, com 

início de funções em 1960. Foi em tempos o edifício principal da empresa Lameirinho, uma das 

mais conceituadas da área. 

 Um cenário de depressão económica na região do Vale do Ave conduziu ao 

encerramento de um número bastante significativo de unidades têxteis, suscitando um 

problema social, económico e ambiental. Em 2005, também a fábrica ASA se ressentiu dessa 

crise económica, encerrando as suas instalações. O edifício foi posto à venda sem sucesso. Até 

que, no ano de 2009, se começou a pensar num diferente destino para as instalações da fábrica. 

A Lameirinho assina um contrato de gestão Imobiliária com o grupo John Neild & Associados 

tendo em vista a reconversão da fábrica num centro de negócios de baixo custo. Foi então que a 

nova gerência apresentou o edifício à iniciativa Capital Europeia da Cultura evidenciando a sua 

disponibilidade para a realização de uma parceria público-privada e oferecendo as instalações 

da ASA.

 O gabinete de arquitetura, Balonas e Menano S.A, foi responsável por fazer a fábrica 

renascer com nova identidade. O princípio do projeto pressupunha uma intervenção mínima, 

ainda que fosse capaz de recuperar o edifício através de um reforço estrutural que servisse as 

necessidades dos futuros usos, mantendo a memória industrial preservada. É um espaço com 

cerca de 24.000 m2, o que fez deste, durante o ano de 2012, em que Guimarães foi Capital 

Europeia da Cultura, um dos maiores locais culturais no país, com a capacidade de hospedar 

exposições ou eventos de diferentes proporções, que noutro local não teriam oportunidade de 

se concretizar. Um fator interessante é a aplicação de rendas, inicialmente simbólicas, tendo 

sido programadas para aumentar progressivamente consoante a procura efetiva pelo espaço. 

 Como à semelhança dos exemplos anteriores, este é um caso de destaque devido à 

pluralidade de fenómenos que um espaço polivalente, característico da arquitetura industrial, 

pode albergar. É importante realçar, que nenhum dos exemplos referidos foi concebido com o 

intuito de albergar qualquer uso cultural ou artístico, mas sim de potenciar a atividade industrial em 

expansão na altura. Por essa razão são espaços que beneficiam da familiaridade e curiosidade que 

motivam os visitantes. A criação de ligações entre a cultura, a arte e a comunidade, local e turística, 

num espaço povoado de memórias, onde a população pode participar, é de destacar. 
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f28
Localização da

 Fábrica ASA

f29
Fachada Principal

f30
Instalação temporária 

num dos espaços de uso 
polivelente disponivel 

f31
Restaurante “A Fábrica” 

exemplo de reutilização do 
espaço através de

diferentes usos dentro das 
instalações fabris

Em suma, é um espaço de união entre o público e o privado, entre a oferta de serviços e de cultura, 

entre o presente, o passado e o futuro.

 

LX FACTORY – LISBOA, 2008

Grupo Mainside

 A LX Factory situa-se em Alcântara66, junto ao Calvário, na cidade de Lisboa. A antiga 

fábrica de fiação e tecidos, tendo sido construída no ano de 1846, é um dos primeiros grandes 

exemplos de arquitetura industrial em Portugal. O arquiteto foi João Pires da Fonte (1796-1873) 

que projetou o grande conjunto industrial em pedra e ferro, orientado no sentido perpendicular 

ao rio, mantendo uma distância que favorecia a possível expansão da fábrica. Era uma arquitetura 

simples e com rigor estilístico, respeitando o estilo neoclássico. O seu interior tentava reproduzir 

um espaço livre e polivalente, através de quatro plantas sobrepostas com 1 369m2 de área. Ao longo 

dos anos foi sofrendo várias ampliações.

 Após o fecho das suas atividades e o abandono do edifício, surgiram várias propostas 

de construção para o terreno da fábrica. São conhecidos os projetos As Torres, de Siza Vieira, O 

Quarteirão, de Jean Nouvel e O Edificado Denso, de Sua Kay. 

 Por fim, foi o grupo imobiliário Mainside67 que, após estudar e analisar o edifício, 

considerou que ao fim de 163 anos de existência, as condições eram bastante favoráveis para 

gerar uma nova unidade de produção adaptada aos tempos atuais. O espaço, hoje, é constituído 

pelos volumes ainda existentes da implantação inicial e aqueles que fizeram parte das iniciativas de 

alargamento da indústria. São, então, 23 000 m2 que esperavam outro tipo de intervenção, de 

acordo com os planos urbanísticos definidos pelo município, mais próximas das propostas 

mencionadas anteriormente, mas onde acabou por nascer um projeto inovador e sustentável capaz 

de se integrar no processo de valorização da cidade. 

 A escolha deste exemplo, a Lx Factory, reside naquilo que realmente o caracteriza: o seu 

método de gestão. Para além da recuperação de uma fábrica antiga com uma nova utilização, a 

simplicidade e a autenticidade de preservar o lugar e usar como imagem de marca a realidade 

industrial, a gestão do projeto e a maneira como o conceito foi encarado, é o que realmente faz 

deste edifício um caso de reconhecido sucesso. 

 É um espaço cheio de memória industrial, que se constitui como uma herança viva de 

uma comunidade. Este projeto é capaz de reunir uma nova realidade industrial, a nova “Indústria 

66  Trata-se de um bairro localizado na zona ocidental da cidade de Lisboa. A origem vem da palavra “Al-quantãrã”, de origem árabe que signi 
ca ponte. Ponte que existia no local sobre uma ribeira com mesmo nome. Por volta de 1742 já seria bastante extensa, talvez com 10 arcos. A 
ponte tem uma grande carga histórica, pelas três grandes batalhas que ali se sucederam. Com a realização posterior dos caminhos- de-ferro 
acabou por ser demolida. 
67   Mainside Investments SGPS S.A., www.mainside.pt.
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Criativa” do século XXI e um centro empresarial, que consegue proporcionar uma variedade de 

trocas de  serviços e produtos culturais. São um total de 98 empresas que se instalaram entre os 

vários metros quadrados desta antiga indústria. A maioria das empresas estão ligadas ao design 

e à publicidade, mas encontram-se instalados desde serviços de contabilidade a estúdios de artes 

plásticas e, até, a empresas de castings. É um projeto que atrai o mais variado número de pessoas 

atingindo o mais variado público e interesses, destacando-se já como um polo em crescimento e 

de procura turística.

f32
Localização do edifício 

Lx Factory

f33
Ocupação do espaço 

exterior com programa 
variado

f34
Um dos espçaos de 
restauração a “Cantina Lx 
Factory”

f35
Realização de um evento 
nos espaços polivalentes da 
fábrica

f36
Livraria “Ler Devagar”
um dos diversos espaços
existentes
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03.
 

MADRUGADA: A  ANTIGA CONSERVEIRA



Ruínas Industriais nos centros urbanos
Plano de requalificação para os sítio da antiga fábrica “Madrugada”

7170

A História de uma Fábrica

 A fábrica de conservas Madrugada localiza-se no centro da cidade da Póvoa de 

Varzim, na Rua Almirante Reis, integrante da Estrada Nacional N13, canal rodoviário  que liga a 

cidade de Valença à Maia. A poucos metros do centro da cidade e mesmo em frente à estação 

de metro da Póvoa de Varzim, localizam-se as ruínas da Fábrica de Conservas A Madrugada. 

Encontram-se na proximidade da orla marítima, nas suas traseiras funciona uma escola primária 

e constituí fronteira entre a zona histórica e comercial da cidade e o bairro dos pescadores, 

designado por Bairro Sul, que cresceu nas costas da Igreja da Lapa. 

 A constituição da sociedade CONSERGEL - Produtos Alimentares, Lda., data do ano de 

1943, era gerida por Timóteo Manuel Vasconcelos, sendo a Fábrica de Conservas Madrugada, Lda., 

o estabelecimento industrial e sede social da firma. A fábrica tinha como objeto social a exploração 

da indústria e o comércio de conservas alimentares.

 Em 1998 a sociedade foi objeto de um processo de recuperação para a 

reestruturação financeira68 e estabeleceu parcerias com outras fábricas de conserva, no entanto, 

estas revelaram-se um fracasso; constituiu parceria com a empresa SARDIPÒVOA - Produtos 

Alimentares, Lda.69, onde apenas cedeu trabalhadores e equipamento produtivo. Entretanto em 

2003, a fábrica Madrugada deixou de ser a sede social da firma70, passando esta para o Lugar de 

Ançariz, em Vila Nova de Famalicão. A parceria manteve-se até 2006, altura em que a sociedade 

teve que entregar o imóvel. A entrega deste imóvel implicou o desmantelamento das linhas de 

produção e de todo o equipamento que ainda restava. Apenas uma ano depois foi constituída 

uma derradeira parceria com a Fábrica de Conservas A Poveira, Lda.71, onde foram cedidos 38 

trabalhadores. E, no ano de 2009, foi proferida a sentença de insolvência à CONSERGEL72.

 Em Maio de 2001, o proprietário entrou com um pedido de informação prévia na 

Câmara Municipal para a construção de um edifício de Habitação e Comércio, 

propondo a demolição quase por completo dos edifícios da fábrica. Em Janeiro de 2004 a 

autarquia decidiu não aceitar o avanço da intervenção proposta, levando o proprietário o processo 

para tribunal. Em 2008, este absolve o município de todos os pedidos formulados contra esta, 

tendo como decisão final a impossibilidade da construção proposta.  Hoje o imóvel permanece 

sem destino. Recentemente iniciaram-se trabalhos de limpeza do edifício e de levantamento do 

estado da estrutura para futuro uso. 

68   Ver Relatório de Insolvência de “CONSERGEL- Produtos Alimentares”, disponível em: http://www.nunooliveiradasilva.pt/fich_up/
Relatorio%20artigo%20155%20CONSERGEL.pdf 
69  De referir que a sociedade SARDIPÓVOA foi declarada insollvente em 2009 e maior credora do processo 
70  A sociedade altera o objeto social para indústria, comércio, importação e exportação de produtos alimentares, embalagens e 
matérias-primas do ramo alimentar e a prestação de serviços, nomeadamente de carga, descarga, fabrico, armazenamento e pré-embalagem 
a outras empresas do ramo. 
71  A Fábrica de Conservas A Poveira foi fundada em 16 de junho de 1938. Sucedeu à “Ernoud de la Provoté Pére et Fils”Cholet- Loire At-
lantique, a primeira unidade fabril de conservas de peixe na Póvoa de Varzim, que data de 1920. Em 1945, por fruto das sinergias entre as 
fábricas existentes nos concelhos da Póvoa de Varzim e Vila do Conde, surge a empresa Olfaixe, a qual A Poveira se associa. Em 2003 passam 
as instalações para uma nova unidade fabril no Parque Industrial de Laúndos, Póvoa de Varzim. Nos dias de hoje as antigas instalações estão 
a ser transformadas num museu das conservas.
72  Anúncio n.º4518/2009. Insolvência n.º1585/09. ITJVNF, Diário da República, 2ª série. 112 (2009), p.23293 
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Localização do Edifício

f38
Localização do Edifício
Vista aproximada
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f39
Fachada Principal Poente

f40
Fachada Principal Poente

f41
Fachada Principal 

Poente|Entrada central

f42
Fachada Principal Poente
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Fachada Principal Poente
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Fachada Principal Poente
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 A Evolução do edifício 

 A realização esquemática de plantas que mostram a evolução do edificado tornou-se 

possível após o levantamento das plantas da cidade da Póvoa de Varzim, disponíveis no arquivo 

municipal,  referentes a várias datas (desde a de 1897, que regista o aparecimento da linha de ferro, 

até à planta de 1986). Não existe qualquer informação disponível sobre a evolução da estrutura 

fabril, nem em processos da Câmara Municipal, nem em posse da atual empresa de arquitetura 

que detém os documentos relativos às instalações. Os esquemas que se seguem surgem então, da 

sobreposição das plantas de evolução da malha urbana da cidade, onde se é capaz de entender a 

evolução dos volumes, e, também, através dos métodos construtivos utilizados nesses e alusivos a 

distintas épocas.

1ª Planta: Base de 1947 

Numa primeira fase é possível perceber que apenas existiam o volume que constitui a fachada 

principal poente, composto apenas por um piso (1) (visível no alçado principal que mantém 

ao nível do 1º piso a constituição inicial) e um volume nas traseiras (2) que já enunciava as 

construções mais recentes. Poucos vestígios existem sobre a presença destas primeiras construções 

traseiras. O corredor central, nesta fase, seria exterior, permitindo a entrada de cargas e descargas. 

Em relação ao espaço envolvente do edifício, é de realçar a existência da linha ferroviária, e do 

volume anexo (3) a esta, que faz frente com a fábrica, e ainda a abertura de um pequeno 

arruamento nas traseiras do edifício.

2ª Planta: Base de 1975

Aqui, percebe-se o estado  da construção no ano de 1975.  Entre o ano de 1947 e o 

ano de 1986, esta é a única planta que apresenta o desenvolvimento da construção da 

fábrica. Observamos que o edifício começa a repartir-se em volumes mais pequenos, estes 

que, perante a informação atual disponível, serviam os trabalhadores, com espaços de cantina, 

balneários, uma pequena creche, pátios exteriores, e zonas de serviços menores, como era o 

caso do talho, zonas de refrigeração, entre outros. Nesta planta está representado o volume 

correspondente à fachada inicial (1), como um volume unificado. Logo, é possível que a 

construção do segundo piso deste volume seja posterior. 

f45
Planta de 1947

f46
Planta de 1975
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f47
Planta de 1986

f48
Planta de 1986

1

2

3ª Planta: Base de 1986

Esta planta representa a construção entre o ano de 1986 e o ano da última intervenção feita, 

que originou o estado atual do edifício. Através da repartição do volume original, da fachada 

principal (1), podemos agora admitir que este já apresentaria dois  pisos, destinados aos 

escritórios e zona administrativa. Não é possível saber com rigor a constituição do espaço interior na 

altura. Mas podemos especular que poderá ser bastante idêntico às construções que se 

encontram na planta que se segue, que mostra a constituição final do edifício. Verifica-se a existência 

do edifício referente à escola primária, Do Século (2), construção que originou a abertura de um 

caminho nas traseiras da fábrica destinado às cargas e descargas, ao mesmo tempo que o corredor 

central é fechado, a esse uso, e torna-se espaço de distribuição interior. A constituição do espaço que 

envolve o edifício em estudo, é bastante semelhante aos dias de hoje. A mudança principal, 

que irá desencadear uma série de mudanças no espaço público, como a abertura de uma via, é 

a correspondente à alteração da linha de comboio para metro.  

4ª Planta: Base de 2015

Foi possível elaborar esta planta de cobertura do estado atual da construção através da junção entre 

as plantas disponibilizadas pelo proprietário do interior do edificado e, também, com o auxilio 

da vista área, disponível em plataforma on-line, sobre o mapa da cidade. Em nenhuma planta 

interior recolhida, assim como em visita à obra, foi possível ter acesso ao novo volume que se anexa 

ao edifício da fábrica, mas, apesar do seu estado degradado, consegue-se entender que existe uma 

continuidade na fachada. que relaciona todos os volumes. No que diz respeito à envolvente, no 

decorrer do trabalho será apresentado um mapa, onde estão assinaladas as construções em ruínas, 

em abandono e os espaços devolutos. 

 Nas plantas que se seguem encontra-se representado o espaço interior da fábrica, 

respetivamente, o rés-do-chão e o piso 1. Na primeira planta, é importante mencionar que 

estão, também,  representados a vermelho, os volumes anteriormente referidos, que pertencem ao 

conjunto industrial Madrugada, possíveis de relacionar apenas pela estética e tipo de 

construção que apresentam. Estes mantêm apenas de pé a estrutura correspondente ao alçado. 

No 1º piso a construção é mais recente, mais cuidada. Estes novos volumes seriam destinados

 a zonas administrativas, como é o caso do volume da fachada principal,  assim como para uso dos 

trabalhadores, através da construção de cantina e balneários. Em qualquer dos volumes do 1º piso 

(e rés-do-chão correspondente) não é visível a cobertura, o que os distingue das restantes áreas do 

edifício.
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f49
Planta de Cobertura

Estado atual

f50
Planta do Rés-do-chão

Estado atual

Legenda

1

2

3

4

5

11

6

1. Área admnistrativa/escritórios/arquivo | 2. Cargas e descargas | 3. Armazenamento| 4. Talho/loja  | 5. Fornos e 
Geradores | 6. Espaço de máquinas e produção

f151
Planta do Piso 1
Estado atual

f52
Corte transversal
Estrutura do edfício

f54
Fachada Principal
Fotomontagem

f53
Alçado Poente
Fachada Principal

1

2

Legenda
1. Área admnistrativa/escritórios/arquivo | 2. Zona destinada aos trabalhadores com Cantina, Balneários e ainda uma 
pequena créche
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 A descrição do interior do edifício é necessária para melhor compreender o estado atual 

dos vários elementos que constituem o caso de estudo. Através do percurso fotográfico, pretende-se 

ilustrar espaço a espaço de forma a entender as evoluções e contrastes construtivos, os elementos 

evocativos da memória industrial, de interesse patrimonial, e, ainda, denotar os casos específicos 

em que o decrescer sucessivo da utilização levou à sua acentuada deterioração.

O interior de uma Ruína Industrial

f56
Volume 1: Planta

f57
Volume 1: Interior

f58
Volume 1: Interior

f59
Volume 1: Interior

f60
Volume 1: Interior
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 Este volume encontra-se ainda com a sua composição original, de 1943, com a cobertura 

em madeira tradicional, assim como as aberturas com portadas em madeira. Atualmente é um 

volume distinto do restante edifício, apenas por ser o único volume que apresenta a primeira 

implantação que não sofreu qualquer alteração desde a sua origem. Não se sabe o porquê, 

apesar de ser possível especular que se trataria de um espaço de armazém, sendo apenas necessário, 

com o crescimento da empresa, a implantação de um volume traseiro para o alargamento deste 

depósito. Este volume, cuja implantação inicial faz parte da primeira intervenção, em 1943, 

sofreu alterações posteriores e aparece atualmente como uma volume destinado a escritórios, 

serviços de administração e arquivo. Sofreu alterações decorrentes da necessidade de se adaptar ao 

crescimento da empresa e às suas novas funcionalidades. Neste volume os métodos construtivos 

são mais cuidados, há uma preocupação de revestimento visível no reboco, nas paredes e teto, os 

caixilhos são mais atualizados e aberturas de maior dimensão no 1º piso, enquanto a fachada do 

rés-do-chão manteve-se sem alterações, de acordo com a construção inicial.

f61
Volume 2: Planta 

f62
Volume 2:
Planta Rés-do-chão

f63
Volume 2: Interior
Piso Rés-do-chão

f64
Volume 2: Interior
Piso Rés-do-chão
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f66
Volume 2: Interior

Piso 1 

f67
Volume 2: Interior

Piso 1 

f65
Volume 2:

Planta Piso 1

 O último volume a ser encerrado, funcionou como talho/loja mesmo depois dos restantes 

serviços e usos do edifício serem encerrados. A estrutura evidencia a intervenção posterior à 

construção original. Trata-se de uma estrutura metálica, curva, distinta das restantes. Esta área, 

anteriormente um espaço exterior da fábrica, torna-se parte integrante do 

volume principal por volta do ano de 1975, apresentando-se como um volume separado.

f68
Volume 3: Planta
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f69
Volume 3: Interior

f70
Volume 3: Interior

f71
Volume 3: Interior

f72
Volume 3: Interior

 O volume destinado às máquinas de produção é o maior volume existente, com a maior 

área disponível. É visível que, de igual forma, sofreu uma intervenção recente. Numa primeira 

fase apresentaria menor dimensão e, pela existência de vestígios, teria uma estrutura diferente. A 

qualidade da atual cobertura prova que a última intervenção foi feita por volta de 1986. 

 Todos os espaços descritos até aqui, apesar de intervenções posteriores, constituem a 

implantação inicial do edifício.

 

f73
Volume 4: Planta
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f74
Volume 4: Interior

f75
Volume 4: Interior

f76
Volume 4: Interior

f77
Volume 4: Interior

 Este volume representa a entrada e o corredor central do edifício. Aparece como um 

espaço praticamente independente com a sua própria estrutura e que divide os dois polos do 

edifício. A sua largura tem uma dimensão significativa, permitindo a entrada de transportes. 

Este volume concretiza-se com a introdução de cobertura por volta de 1986, enquanto antes seria 

apenas um corredor exterior, por onde seriam feitas as cargas e as descargas. Apresenta ligação 

direta com a Estrada Nacional N13.

f78
Volume 5: Planta
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f79
Volume 5: Interior

f80
Volume 5: Interior

 Numa intervenção que terá decorrido por volta do ano de 1986 procede-se ao 

alargamento e ao crescimento dos espaços e volumes, como os representados. Além da estrutura 

ser recente, o interessante neste caso concreto é que não houve qualquer intenção de relacionar o 

existente com a nova construção. Quanto ao uso, sabe-se que um destinava-se a armazenamento 

e o outro às cargas e descargas. Como foi dito anteriormente, o surgimento da escola nas traseiras 

justificou a construção de um caminho para cargas e descargas e potenciou esta abertura nas tra-

seiras, fechando o corredor central.

f81
Volume 6: Planta
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f82
Volume 6: Interior
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Volume 6: Interior

f84
Volume 6: Interior

 A área representada era exterior ao edifício, numa fase inicial, contendo apenas um 

volume onde se encontravam os geradores e fornos e um pátio. É na intervenção que ronda o ano de 

1986 que parte deste pátio é edificado e passa a conter um novo volume e a portaria. A entrada dos

trabalhadores passa a ser feita pelas traseiras.

f85
Volume 7: Planta
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f86
Volume 7: Interior

f87
Volume 7: Interior

f88
Volume 7: Interior

 A construção do 1º piso neste volume é igualmente posterior, correspondendo a uma data 

próxima do ano de 1986. Este é dedicado aos trabalhadores, com a construção de um espaço de 

cantina, balneários e uma pequena creche destinada aos filhos pequenos dos trabalhadores.

f89
Volume 8: Planta 
Piso Rés-do-chão
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f90
Volume 8: Planta 

Piso 1
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Volume 8: Piso 1

Interior

f92
Volume 8: Piso 1
Espaço Exterior

03.1.
 

Morfologias Urbanas
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Póvoa de Varzim: A cidade e as suas heranças

 O Concelho da Póvoa de Varzim situa-se no extremo Noroeste da província do Douro 

Litoral, no Distrito do Porto. A norte confina com o concelho de Esposende, a nordeste com o 

de Barcelos, a nascente com o de Vila Nova de Famalicão, a sul com o de Vila do Conde e a oeste 

é banhado pelo oceano Atlântico. Ocupando uma área de 8224 hectares e com cerca de 60.000 

habitantes, o concelho divide-se administrativamente em doze freguesias. 

 Os primeiros registos de civilização datam do século IX-VII a.C. com a Cividade de 

Terroso que é uma das mais importantes estações arqueológicas da Cultura Castreja do Noroeste 

Peninsular. Conhecida na Idade Média por “Montis Teroso”, este povoamento teve o seu 

início nos finais da Idade do Bronze e prolongou-se até a Romanização, atraindo os olhares dos 

Romanos devido ao desenvolvimento de um aglomerado fortemente protegido pelas suas muralhas 

e, também, pela sua localização próxima ao mar que possibilitava o comércio. 

 É já na segunda metade do século XVII que consta existir uma pequena comunidade 

piscatória dedicada à pesca em alto mar para o negócio da Salga, que se foi desenvolvendo até ao 

século seguinte, onde se transforma na maior praça de pescado do norte do País. Os pescadores 

eram reconhecidos em toda a costa. Com o aumento das pescas o tecido urbano alarga, criam-se 

as novas zonas ribeirinhas dedicadas à pesca, a cidade enriquece, o comércio desenvolve-se, o que 

resulta no crescimento da indústria da Salga. 

 Inicia-se em 1756, a construção da Casa da Misericórdia e são levantados três grandes 

edifícios religiosos : a Igreja Matriz, em 1743, a Igreja da Lapa, em 1772, e a Igreja da Senhora das 

Dores, em 1776. Em 1791 o Corregedor Almada73 obtém um Provisão Régia  para a cidade onde 

são lançados os fundamentos de uma nova Urbe74: uma Praça Pública que une a parte alta (mais 

antiga) à zona ribeirinha, hoje nomeada como centro da cidade: a Praça do Almada; na praça 

construiu-se a Casa da Câmara, o aqueduto das águas livres um chafariz e no mar uma “caldeira 

para abrigo dos barcos”. 

 “Foram vários os dramas vividos à entrada da barra, a dificuldade na passagem dos 

barcos em dias de mar revoltado exigia condutas próprias às embarcações. Na Provisão Régia de 

1791 de D. Maria I, em resposta à petição feita pelos moradores, ordenava-se que se estudasse a 

construção, na enseada da Póvoa, de uma <<caldeira para abrigo dos barcos e pescadores cercada 

por hum caes que defenda da violência dos temporaes >> Obra promovida pelo inspetor de obras 

publicas do Norte, digníssimo Corregedor e Provedor da cidade do Porto - Francisco de Almada e 

Mendonça. De resto, personagem já várias vezes referida por nós em documentos anteriores, não 

fosse ele um impulsionador indiscutível do crescimento desta cidade. A edificação de um paredão 

de alvenaria revestido de cantaria, começou em 1795, lançando-se um molhe de duzentos metros 

73  Francisco de Almada e Mendonça, Desembargador Corregedor e Provedor da Comarca do Porto : nasceu em 30 de 
Fevereiro de 1757, e faleceu a 18 de Agosto de 1804. 
74   Povoação que corresponde a uma categoria administrativa (em Portugal, superior a vila), geralmente caracterizada por 
um número elevado de habitantes, por elevada densidade populacional e por determinadas infraestruturas, cuja maioria da 
população trabalha na indústria ou nos serviços = CIDADE . “urbe”, in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, 2008-
2013. Disponível em: http://www.priberam.pt/dlpo/urbe. 

de extensão. No entanto, a obra foi considerada não concluída, visto que seria necessário outro cais 

na parte sul, até ao pé da barra, para tornar menos forte a corrente. Esta parte concluída, na parte 

norte da enseada, era o Paredão  de D. Maria I, posteriormente Paredão de D. Luís I, depois de 

pequenas obras durante o seu reinado”75.

 Após todo o investimento em melhorar a Vila76 esta não pára de crescer. Muitos 

começavam a procurar a Póvoa para divertimento e para aproveitar os “banhos no mar”. Já na 

segunda metade do séc. XIX torna-se numa grande estância balnear frequentada pelos fidalgos 

mais distintos da zona norte.  Passa a ser um local de trocas de cultura, nos salões misturam-se 

grandes figuras da política, das artes e das letras com a burguesia local77. Inaugura-se a linha de 

ferro com a ligação Porto-Boavista e Vila do Conde-Póvoa em 1875. Posteriormente constrói-se a 

ligação com Famalicão.  

 Em 1934 o Casino da Póvoa abre as portas e, rapidamente, torna-se uma referência 

nacional. A ligação ferroviária juntamente com o desenvolvimento das indústrias e a 

massificação do turismo entre os anos 1930 e 1960 ultimou o estatuto de “Cidade” à Póvoa em 

16 de Junho de 1973. Toda a frente costeira sofreu uma enchente urbana, criando problemas na 

cidade, que destruiu seus característicos palacetes, sendo estes substituídos por grandes edifícios 

multifamiliares. Além disso, os preços elevados e as enchentes em épocas balneares levaram a 

população local a desocupar a frente balnear e a ocupar a periferia. Foi nas últimas décadas que 

se iniciou a regeneração urbana com o objetivo de expandir a cidade e torná-la numa das mais 

procuradas por jovens casais com a intenção de fixar residência. A regeneração da orla marítima 

considerou a pedonalização de artérias, a regeneração de praças e avenidas e o rasgar da nova 

grande avenida circular da cidade, a 25 de Abril.

 Atualmente, a estrutura da cidade baseia-se em três polos diferenciados: um aglomerado 

inicial de malha regular junto ao porto inicial constituído por uma lagoa interior; o Bairro dos 

Pescadores, de malha regular paralela ao mar; o Bairro Balnear, excêntrico em relação à cidade, 

de malha regular, que se desenvolve para poente, paralelo ao mar. Como marca do Concelho,

podemos, ainda, considerar a produção agrícola, igualmente importante, que surge como 

atividade principal nas freguesias que rodeiam a cidade. Apresenta, assim, uma diversidade de 

usos e costumes. Hoje, com a substituição da linha ferroviária pelo metro do Porto, em 2001, e 

com o Turismo que procura a zona balnear, o jogo proporcionado pelo casino, todos os programas 

culturais sugeridos pela autarquia e associações e, por fim, a cultura piscatória ainda bastante

presente, constituem as bases do desenvolvimento e progresso da cidade da Póvoa de Varzim. 

75  Registo das matrículas das embarcações de pescaria | CMPV/3991 – Registo de licenças de barcos (1834-1835)/ in 
Provisão Régia de D. Maria I ao Corregedor da Comarca do Porto - Dr. Francisco de Almada e Mendonça, 21 Fevereiro 
1791 | CMPV 0836 - Livro de registo de vários documentos 1790 a 1820 / in Registo da ordem da Correição da Comarca 
para continuarem as obras públicas do paredão, 22 Agosto 1825 | Registos Gerais | CMPV 838.
76  A cidade aparece como Vila em 953 com o nome de “Villa Euracini” no livro da Condessa Mumadona Dias em 
Guimarães. Várias denominações surgiram como: Vila Ueracini (1033), Vila Uerazini (1061), Vila Ueracin (1206), Varazim 
(1308), Bajlya da Poboa Noua de Varazim (1343), Villa da Povoa de Varzim (1514). 
77  O escritor Eça de Queirós nasceu em 1845 numa casa situada na Praça do Almada onde hoje se encontra um 
monumento em sua memória.
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Planta de 1897

Nesta planta é possível perceber o traçado original da cidade. Está representado o centro da cidade, 

a avenida Almirante Reis (hoje Estrada Nacional N13), a avenida Mouzinho de Albuquerque, de 

maior largura que as restantes, e a Rua Cidade do Porto, que ligava a Igreja da Nossa Srª das Dores 

à Igreja de São Tiago e, por consequinte, à fortaleza. É visível a existência da Praça do Almada e o 

mercado Municipal. Começam a aparecer os primeiros núcleos habitacionais na frente marítima 

dividida pela avenida. Encontra-se  o  bairro  nobre,  onde  existiam  os  palacetes  e  as  casas  

nobres  maioritariamente de férias e, do lado da fortaleza, começa a constituir-se o bairro sul, 

conhecido como o Bairro dos Pescadores. Na envolvente da praça do Almada, ponto mais elevado, 

encontravam-se as casas nobres, na frente, e, para trás, crescia o bairro dos restantes habitantes.

1. Mercado Municipal | 2. Praça do Amada | 3. Fortaleza | 4. Igreja Nª Srª. das Dores | 
5. Igreja de S.tiago |6. Igreja Matriz 7. Primeiros vestígios da linha de Ferro

f93
Planta de 1897

Legenda

1. Estação de Comboio e linha de ferro da Póvoa de Varzim | 2. Praça do 
Almada | 3. Paços do Concelho (atual Câmara Municipal) | 4. Escola Primária 
“Os Sininhos” | 5. Jardins do Mercado Municipal
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Planta de 1901

Legenda

Planta de 1901

A cidade emerge e começa a ganhar as matrizes que encontramos nas plantas atuais. A Praça do 

Almada apresenta, ainda, o mesmo desenho da planta anterior mas surge o edifício que nesta 

altura se chama Os Paços do Concelho, hoje o edifício da Câmara Municipal. Na avenida Cidade 

do Porto, surge a primeira escola primária - Os Sininhos- que se encontra em funções até aos 

dias de hoje. A linha férrea é clara nesta planta com um desenho muito semelhante à atual linha 

de metro e seus anexos. Os bairros continuam a crescer em volta dos três núcleos habitacionais 

explicados na planta anterior.
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1. Fábrica A Madrugada   | 2. Rua Almirante Reis (atual N13) | 3. Rua do Século | 4. Rua 
Perereira Azurara | 5. Bairro Sul (Bairro dos Pescadores) | 6. Igreja da Lapa

f95
Planta de 1947

Legenda

Planta de 1947

O  primeiro  registo  da  fábrica Madrugada, tornando possível perceber: a  primeira construção 

do edifício e a cronologia dos volumes. Por aumento do Bairro envolvente são abertas duas ruas 

paralelas que ligam diretamente a Rua Almirante Reis (Estrada Nacional N13)  à praça que contem 

a Igreja da Lapa.

6

1. Escola Primária O Século

f96
Planta de 1986

Legenda

Planta de 1986

Nesta planta percebemos que este sector da cidade é muito semelhante aos dias de hoje. A  

adição  do  edifício  da  Escola  Do  Século,  nas  traseiras  da  fábrica,  proporcionou  a abertura  

de  um  caminho,  que,  na  altura,  serviu  para  as  cargas  e  descargas.
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A Cidade hoje: Constituição da malha urbana

 É certo que, hoje, a velocidade de transformação nas cidades, a evolução do pensamento 

crítico dos habitantes e a variabilidade de entendimentos e práticas, influenciam as suas estruturas 

urbanas. Embora sejam claras todas as mudanças na sociedade e no modo como se pensam as 

cidades, as características que definem a identidade específica de cada uma ainda estão presentes. 

 No caso da Póvoa de Varzim, apresentamos, para estudo, uma antiga fábrica dedicada 

inicialmente às conservas.  A comunidade piscatória formava a envolvente da fábrica.  A relação 

com o mar define o espírito vivido na cidade. Hoje, apesar do decrescer das práticas piscatórias e 

da deslocação das indústrias com ela relacionadas para os novos centros industriais, a cidade ainda 

evidencia esta relação fincada com a orla marítima.

Através de análises às matrizes da cidade verificamos que, ainda hoje, se privilegia a relação e a 

ligação com a costa e com aquilo que é capaz de se retirar desta. O cartão de visita e o meio mais 

comum de publicidade da cidade é a alusão ao mar, a qualidade de vida e o ambiente urbano que 

ele proporciona todo o ano. Hoje, mais do que nunca a arquitetura e o urbanismo devem refletir 

e privilegiar o ambiente urbano característico de cada cidade, e as ruínas industriais, encontradas 

nos centros urbanos, devem ser vistas como um investimento inovador e cheio de capacidades 

para servir a cidade.

 No caso da fábrica Madrugada, a envolvente encontra-se cheia de possibilidades de 

intervenção. A cidade parece ter crescido para o lado oposto, e a relação fronteiriça com a cidade 

de Vila do Conde, diretamente ligada pela Estrada Nacional N13, terá sido esquecida. É perceptível 

que esta área se destinava à zona industrial. Hoje, características como a excelente localização e a 

proximidade a acessos e transportes, como é o caso do metro, são mais-valias na transformação 

de um espaço, indiferente do uso anterior. Todavia, neste caso, é importante realçar a contradição 

existente, onde se verifica não só um forte abandono das indústrias assim como dos pequenos 

serviços e comércios, e, também, a presença de ruínas habitacionais. 

 Grandes empresas fixaram sede na cidade, como é o caso da Agros e da Lactogal, ainda

existentes, as indústrias das cordas Quintas & Quintas e a Maconde, estas duas, que 

significavam grandes ocupações do território, acabaram por falir, entre outras. No  que diz respeito 

às pescas e à sua indústria, as conserveiras sofreram uma queda significativa nas últimas décadas. 

A cidade dispunha de três empresas dedicadas à atividade: a fábrica Madrugada, que depois dos 

vários processos, acabou por deslocar a sede e as novas instalações para uma zona industrial 

noutra cidade, e A Poveira, que igualmente abandonou as suas instalações originais e passou 

para a zona industrial de Laúndos, e ainda a Ala-Arriba, sabendo-se apenas que na sua fase de 

declínio anexou-se às instalações da fábrica Madrugada, mais tarde foi adquirida pela conserveira 

A Poveira, e assim se mantém até aos dias de hoje, não havendo indícios da sua sede original. A 

Poveira, é o único caso de sucesso das três, pois apesar da sua fase de declínio, conseguiu 

ultrapassar as dificuldades, e a saída da cidade foi gerada pela necessidade de alargamento das 

instalações.

É também a única, que hoje, com a ascensão das vendas da empresa principalmente devido às 

exportações, revelou preocupação com a ruína industrial deixada para trás. Como tal, através 

de um processo de reabilitação conciliado com a atividade turística da região, encontra-se em 

desenvolvimento um programa para as suas antigas instalações: um museu das conservas.

f97
Proximidade entre equipa-
mentos

1. Fábrica de Conservas A PoveiraLegenda



Ruínas Industriais nos centros urbanos
Plano de requalificação para os sítio da antiga fábrica “Madrugada”

107106

 É verdade que a Póvoa de Varzim possui uma economia diversificada, cuja base 

estimulante é o turismo. O jogo, devido à instalação do Casino na cidade, os hotéis e a restauração

são as atividades de maior destaque. Foi considerada a cidade da zona norte com o maior porto 

de pescas do séc. XVIII e  o maior centro balnear do norte do séc. XIX, o que impulsionou um 

desenvolvimento económico, nas mais variadas frentes. No mapa que se segue está representada 

uma fotografia aérea atual de uma parte das cidades da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde.  O  

objetivo  é  ilustrar  os  dois  eixos  determinantes da ocupação -  a  Estrada Nacional N13 e a 

linha de metro (e suas respetivas estações) - e assinalar os edifícios industriais que foram surgindo 

anexados a estes. A estrada  Nacional é um eixo que  liga  diretamente  a  várias  zonas  do  país.  

A  linha  de  metro,  hoje  apenas utilizada para o transporte de passageiros, correspondia, no 

passado, a uma linha de comboio de transporte de mercadorias, determinante para a agregação 

das indústrias a este eixo. 

 As fábricas e equipamentos industriais instalados nas proximidades do caso em 

estudo, na sua maioria, ou faliram ou passaram as suas instalações para as novas zonas industriais. 

Algumas destas, apesar da mudança de localização, ainda encontram nestas instalações originais,  

alguma atividade onde disponibilizam serviços mínimos.

1
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Localização dos 

equipametos industrais na 
envolvente próxima

1. Fábrica A Madrugada Legenda

Fábricas e equipamentos industriais em 
funcionamento/serviços mínimos
Ruínas Industriais
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Mapa de Cheios/Vazios
(construído/não
construído)

Legenda
Edificado

Vazio
Espaços devolutos 

1

1. Fábrica A Madrugada

 Nos esquemas seguintes, os fatores envolventes à ruína são analisados, de forma a 

compreender malha da cidade, os factores urbanos determinantes da sua caracterização e os usos 

do edificado mais próximo.
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Mapa de Espaços de 

uso público e Devolutos

LegendaUso público
Áreas ajardinadasEspaços devolutos 
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Mapa de Pontos de
interesse da Cidade

Legenda

1

1. Fábrica A Madrugada

1

1. Fábrica A MadrugadaPontos de Interesse
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Mapa da Cidade distribuído 
nos Pontos de Turismo

Legenda 1. Fábrica A Madrugada

1
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Bairro Sul

Antigo bairro dos pescadores na proximidade do porto de pesca, onde a habitação era 

pobre e precária. Hoje, as famílias, na sua maioria, ainda habitam este Bairro, a atividade 

primordial é a pesca e, apesar do melhoramento das condições habitacionais, a memória da cultura 

piscatória está ainda bastante presente no local (decoração das fachadas, siglas poveiras nas casas e 

pavimentos, alusão a S.Pedro, o santo protetor dos pescadores, através de monumentos e imagens 

nas habitações, entre outros).

Bairro Norte

Antigos palacetes e casas nobres, maioritariamente utilizadas para férias. Ainda hoje é uma zona 

de caracterizada pelas elevadas rendas, por se localizar em frente ao mar, com ligação direta à 

praia. A maioria das habitações ainda são utilizadas apenas como destino de férias, tendo sido 

adquiridas por famílias que não habitam a cidade. 

Bairro Matriz

Circundante ao centro, onde se encontram registos de habitação das famílias mais 

afortunadas da cidade. Onde se localizam serviços como a Câmara Municipal, o Mercado 

Municipal, os Bancos,  os Correios, entre outros. Através de ações de reabilitação, ainda hoje 

podemos encontrar os conjuntos habitacionais com as tipologias tradicionais das casas de antigos 

senhores da cidade. 

 Estes são os primeiros aglomerados habitacionais de que a história da cidade possui 

registo, como foi referido anteriormente. Acredita-se que a cidade terá crescido a partir 

destes três polos. É possível verificar que o caso em estudo localiza-se entre o Bairro Sul, nas 

traseiras da fábrica, e que carrega de significado cultural e de herança piscatória o local, e o 

centro da cidade, local mais nobre e cultural.

4
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Localização dos

principais núcleos
habitacionais

Legenda1. Bairro Sul | 2. Bairro Norte | 3. Bairro Matriz | 4. Fábrica A Madrugada

03.2.
 

Planos Urbanísticos do Município
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PDMPV: Plano Diretor Municipal da Póvoa de Varzim

 O Plano Diretor Municipal da Póvoa de Varzim (PDMPV) é um instrumento de 

planeamento urbano que integra um conjunto de documentos que estabelecem as 

regras a que deve obedecer a ocupação, o uso e transformação do solo do 

Município. Os princípios vinculados no PDMPV têm em vista o desenvolvimento e ordenamento 

do território do concelho, como a “obrigatoriedade da defesa da identidade” através de 

políticas como a qualificação das referências simbólicas, a manutenção de atividades e o respeito 

pelo Património e características de cada local. Outro principio presente é a defesa da “autonomia 

de emprego e reforço da visibilidade regional” incentivando processos como a qualificação e o 

desenvolvimento de polos de lazer e turismo, a oferta fundiária atrativa à localização de atividades 

e, ainda, a qualificação das condições de habitabilidade. É defendida também, a “implantação de 

redes estruturantes e qualificadoras” como a rede urbana e industrial, a estrutura ecológica, a rede 

viária e a rede lúdica, assim como, a “manutenção de um território diversificado, com aumento da 

coesão social e territorial” através do respeito pelas características e autonomia de cada unidade 

territorial, da melhoria das acessibilidades e das relações entre as diferentes partes do território e 

da estruturação de cada povoação e respetiva qualificação dos centros. Outra regra 

definida no PDMPV é a “manutenção dos espaços direcionados para a agricultura e redução dos 

impactos ambientais negativos” assim como a “melhoria dos serviços de infraestruturas 

públicas, particularmente as redes de água e saneamento, equipamentos e espaços públicos”.

 O PDMPV, é composto por um regulamento78 que contém, também, uma 

listagem do património municipal, uma planta de ordenamento que, para além dela, reúne a 

planta de património, planta de zonamento, entre outras. Contém a planta de condicionantes e é 

acompanhado, ainda, por plantas, como a de enquadramento geral, a da situação existente, de 

compromissos urbanos, entre outras. “A apreciação de um plano visa garantir que o plano a 

aprovar ou a ratificar se encontra isento de disposições incorretas ou incompatíveis, que as 

opções preconizadas se encontram adequadamente fundamentadas.” Antes de avançar para o 

levantamento de respostas e alguma proposta é indispensável o conhecimento dos documentos 

correspondentes ao PDM para entender as propostas e as regras urbanísticas estabelecidas. No 

âmbito do caso de estudo, interessa conhecer a classificação de espaços definida pelo PDM da 

Póvoa de Varzim, apenas para a área correspondente à fábrica Madrugada.

Planta de Ordenamento

 A planta de ordenamento refere-se à classificação do solo em solo distinguindo-o rural 

e em solo urbano. A qualificação do solo rural realiza-se através da delimitação das seguintes 

categorias funcionais: espaços agrícolas, espaços florestais, espaços de uso múltiplo agrícola e 

florestal, espaços naturais, espaços afetos a atividades industriais, espaços dedicados a 

78  Regulamento do Plano Diretor Municipal da Póvoa de Varzim. Diário da República, 2ª série. 40 (26 de Fevereiro de 
2015) 5020-5046.

equipamentos e infraestruturas e espaços de ocupação turística. Por outro lado, a qualificação do 

solo urbano realiza-se através da delimitação das categorias funcionais: espaços centrais, espaços 

residuais, espaços de uso especial, de recreio, lazer e turismo, espaços de atividades económicas 

de vários tipos e espaços verdes, sejam estes públicos ou de proteção. Todas estas categorias se 

encontram subdivididas. 
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 O sistema urbano abrange e articula o solo urbano identificado nesta planta de 

ordenamento. Aqui são reportadas cada uma das povoações, ou suas partes,  a uma centralidade, 

e perspetiva-se, entre elas, relações de complementaridade. É importante destacar, ainda neste 

documento, a identificação das UOPG’s (unidades operativas de planeamento e gestão), que 

“correspondem a unidades territoriais que podem integrar mais de uma classe de espaço e que, 

pelas suas características próprias, se individualizam da restante área do Plano”79. As UOPG80 

integram unidades indicativas para a composição de planos de pormenor. 

 No que diz respeito ao caso em estudo, a fábrica Madrugada,  assim como a área que 

abrange a envolvente mais próxima, não há nenhuma sinalização da zona, nesta planta de 

Ordenamento,  apenas  se verifica que está dentro da mancha que engloba a designação área de 

aplicação do PUPV, documento que irá ser analisado de seguida.

 

 

 

Estrutura Ecológica Municipal

79 PARDAL, Sidónio, Correia, Paulo, LOBO, Manuel Costa, (1991) Normas Urbanísticas - volume II: Desenho Urbano. Apreciação de 
Planos. Perímetros Urbanos, Lisboa: Universidade Técnica de Lisboa, p.193.
80 Direcção Regional do Ambiente e do Ordenamento do território- Algarve, Diário da Républica, 2ª série nº13 (2009) Regulamento de 
alteração, rectificação e adaptação do Plano de Urbanização de São Brás de Alportel; Câmara Municipal de São Brás de Alportel, p.2998.
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Legenda1. Fábrica A Madrugada

1

 No documento referente à Estrutura Ecológica Municipal é representado um conjunto de 

“áreas que em virtude das suas características biofísicas ou culturais da sua continuidade ecológica 

e do seu ordenamento, têm como função principal contribuir para o equilíbrio ecológico e para 

proteção, conservação e valorização ambiental paisagística dos espaços rurais e urbanos”81.  Este 

documento anexa-se à planta de ordenamento, incidindo sobre um conjunto específico de solos 

integrados em diversas categorias de solo rural ou urbano. Aqui integram-se os seguintes sistemas 

de proteção: a orla costeira, as áreas de proteção às linhas de água, as zonas de masseiras e culturas 

agrícolas, as áreas de articulação com o solo urbano, o aqueduto de Vila do Conde e, ainda, as áreas 

de proteção à recarga de aquíferos. 

 

 
81   Regulamento do Plano Diretor Municipal da Póvoa de Varzim. Diário da República, 2ª série. 40 (26 de Fevereiro de 
2015) 5020-5046.
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Para além dos usos e ocupações admitidos, esta carta promove a conservação das 

características necessárias ao bom desenvolvimento ambiental,  principalmente nas áreas de 

declive mais acentuado assim como nas zonas baixas de aluvião, a reabilitação de situações em 

estado de degradação, com especial atenção à orla costeira e à rede hidrográfica. Evidencia, 

ainda, a articulação com os valores ambientais inerentes à estrutura ecológica municipal e aos usos 

produtivos ou de recreio, nomeadamente na envolvente próxima das áreas de estruturação da 

ocupação urbana.

 Como se pode verificar, mais uma vez, nada há a dizer relativamente à envolvente e à área 

de implantação da fábrica Madrugada.

1

1. Fábrica A Madrugada
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Legenda

Planta de Condicionantes

 Esta planta assinala as condicionantes do território. Neste documento estão assinalados 

os recursos hídricos, as reservas agrícolas, as linhas elétricas, as estradas nacionais e regionais, 

as autoestradas, os caminhos municipais, os marcos geodésicos, as áreas condicionadas à  defesa 

nacional e o património cultural, entre outros. Como é possível observar na envolvente mais 

próxima do caso em estudo, que é o interesse principal, não existe nenhuma informação sobre 

condicionantes, excepto a que se refere ao património assinalado próximo do centro da cidade.

 

f108
Planta de 
condicionantes
Escala alargada à cidade



Ruínas Industriais nos centros urbanos
Plano de requalificação para os sítio da antiga fábrica “Madrugada”

119118

Planta de Compromissos

 A planta de compromissos apresenta uma listagem com as licenças e autorizações de 

operações a nível urbanístico projetadas pelo município, bem como as informações prévias 

favoráveis em vigor. Consideram-se compromissos urbanísticos os atos administrativos

que vêm consolidar direitos de edificação, dentro da jurisdição dos particulares, através de 

informação prévia favorável, deferimentos de projetos de arquitetura e/ou licenciamentos 

administrativos de processo, e, ainda, as licenças e autorizações emitidas no âmbito de qualquer 

operação urbanística.

  Aparece aqui, finalmente, sinalizada parte da área correspondente à ruína da 

fábrica a Madrugada. A zona indicada que nenhuma relação tem com o interior desta, 

acredita-se que estabeleça ligação pela leitura estética da fachada e que corresponda a área 

habitacional pela tipologia apresentada. Está sinalizada como: informações prévias favoráveis. 

Além desta sinalização, mais nenhum tipo de informação é apresentado acerca desta área.

1

1. Fábrica A Madrugada
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Legenda 1. Fábrica A Madrugada
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 Para cada unidade, ou conjunto de unidades, limitadas pelo PDM, é no PU, plano de 

urbanização, que encontramos a demonstração dos objetivos operacionais, das medidas e 

ações possíveis de alcançar, assim como dos métodos necessários que permitem abordar cada 

uma das zonas, assegurando as categorias que o plano prevê. O Plano Urbanístico da Póvoa de 

Varzim (PUPV) estabelece um regime de uso do solo, na área por ele definida delimitada na 

planta de zonamento, e define a organização espacial da cidade da Póvoa de Varzim. As normas 

estabelecidas pelo PUPV são de cumprimento obrigatório, sejam as ações públicas ou 

privadas. O objetivo é orientar a elaboração de Planos de Pormenor, assim como de outros estudos 

urbanísticos e restante regulamentação municipal. Tem, também, uma aplicação direta no

desenvolvimento de “unidades de execução” e de controlo prévio das operações urbanísticas. 

Planta de Zonamento

 Na planta de zonamento estão representadas zonas referentes aos elementos 

estruturantes da cidade da Póvoa de Varzim. Distribuídos por categorias, cada uma tem como uso 

dominante aquilo que o seu nome sugere, sem prejuízo de uma mistura equilibrada de funções, 

não apenas admitida mas desejável. Estão identificadas como estrutura viária, que 

corresponde às vias já existentes ou a espaços canais para novas vias a serem construídas; 

estrutura ecológica, que abrange elementos de valor ambiental presentes no território e 

outros a criar; zonas de atividade, de expansão ou a consolidar, e, por fim, as zonas de 

equipamentos.  As zonas definidas na planta de zonamento são identificadas por caracteres 

alfanuméricos iniciados pela letra E, zonas que incluem os equipamentos a manter e áreas 

destinadas à instalação de novos equipamentos ou ampliação dos existentes; pela, letra T as 

zonas terciárias que representam as áreas estruturantes que, com a presença significativa de 

funções terciárias assumem-se como espaços de troca e de encontro; pela letra H estão 

representadas as zonas habitacionais, destinadas maioritariamente à habitação, estas podem e 

devem incluir outros usos desde que os mesmos se mostrem compatíveis com a habitação e, 

ainda, se insiram nas condições de habitabilidade das respetivas zonas; com a letra A, existem 

as zonas que representam as atividades, áreas dominantemente destinadas a áreas de atividade 

industrial e comercial, incluem zonas que atualmente já integram tais funções, zonas a consolidar 

(AC) e de expansão a urbanizar (AE) destinada a indústrias, equipamentos de apoio a indústrias e 

armazéns e a grandes superfícies comerciais. 

 Na envolvente do caso em estudo, está assinalada uma zona de equipamento, a 

escola primária Do Século, existente nas traseiras da fábrica, e a área correspondente à linha e 

equipamentos do metro. 

PUPV: Plano Urbanístico 

f112
Planta de 
zonamento
Escala alargada à cidade

f113
Planta de 
zonamento
Escala aproximada

Legenda 1. Fábrica A Madrugada
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Planta de Património

 Este documento, anexo ao PUPV contém o levantamento e a descrição sumária dos 

conjuntos, bandas edificadas, edifícios, espaços livres ou elementos pontuais já selecionadas como 

património, identificando-os como conjunto de interesse patrimonial, bandas edificadas com 

interesse patrimonial, edificações com interesse patrimonial, elementos pontuais com interesse 

patrimonial e, ainda, áreas de proteção arqueológica. O objetivo deste levantamento é a 

identificação do património, cujas características morfológicas, ambientais, arquitectónicas ou 

arqueológicas se pretendem preservar e como tal necessitam de ser identificadas. Ficam 

sujeitos às disposições do regulamento (PUPV) os bens patrimoniais que, não constando  do 

inventário do património anexo a este, venham a ser reconhecidos pelo município. O património 

deve ser salvaguardado e valorizado em todas as intervenções, o PUPV entende que é 

indispensável a preservação do carácter e da imagem dos elementos determinantes, sem prejuízo 

da sua adaptação, quando possível, à vida contemporânea, e o condicionamento da transformação 

do seu espaço envolvente.

f114
Planta de 

património
Escala alargada à cidade

 É importante referir que nesta planta, não está assinalado o edifício que corresponde 

à ruína industrial em estudo. Podemos entender então, que, a fábrica Madrugada, assim como 

outros edifícios industriais que se encontram na área estudada neste trabalho, não são 

compreendidos como um casos de património a conservar, integrante da malha urbana da cidade.

  

1
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Legenda 1. Fábrica A Madrugada



Ruínas Industriais nos centros urbanos
Plano de requalificação para os sítio da antiga fábrica “Madrugada”

125124

Rede Viária

 A rede rodoviária integra os espaços-canais, é constituída pelas autoestradas, vias 

primárias, terciárias e outros arruamentos e, ainda, a rede de percursos lúdicos e a rede 

ferroviária. É constituída por cinco conjuntos de vias com funções e níveis de serviço

diferenciados e hierarquizados: as autoestradas; as vias primárias, troços existentes das vias da 

rede nacional complementar; as vias secundárias; vias municipais; as vias terciárias, ligações 

de pequena extensão, de carácter local e urbano, e, por fim, os outros arruamentos. Têm como 

obrigatoriedade, cumprir as orientações do PDMPV, podendo sofrer pequenos ajustes 

decorrentes do próprio projeto, e, quando em perímetro urbano, de opções se desenho 

urbano a que devem estar associadas. Os projetos para as novas vias, bem como o alargamento, 

devem adotar perfis-tipo já definidos em regulamento. Nesta carta encontramos também a 

rede lúdica, percursos pedonais e ciclovias, e, ainda, a rede ferroviária. 

f116
Planta da rede viária

Escala alargada

Legenda1. Fábrica A Madrugada

1

 É no relatório de Março de 2011, Póvoa de Varzim - Proposta de alteração do PUPV, do 

Departamento de Gestão Urbanística e Ambiente - Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, 

que é possível encontrar alguma informação referente a espaços de construção industrial. 

 Na secção VI: Espaços afetos a atividades industrias, no artigo 52º: Identificação e 

objetivos são identificados os espaços que se destinam à instalação de atividades que, pela sua 

natureza, não se devem instalar em solo urbano. No artigo 53º: Usos, estabelece que nestes 

espaços são permitidas unidades industriais e de armazenamento relacionadas com a 

transformação de produtos resultantes da exploração agrícola e pecuária existente assim como 

instalações de apoio ao pessoal de segurança e vigilância, quando associadas às unidades 

industriais. 

 Em suma, a leitura dos documentos pertencentes aos PDMPV e PUPV é um 

processo importante a se realizar, porque neles encontramos todas as referências urbanas 

referentes a um território, necessárias para a atuação na malha consolidada, ou por consolidar, de 

uma cidade. 

 São vários os programas urbanos existentes no PDM e no PU, da cidade da Póvoa de 

Varzim, que podiam integrar o caso em estudo, a fábrica Madrugada, mas é notável a indiferença  a 

este património. É preocupante, no curso da evolução e desenvolvimento da malha da cidade, que 

esta questão arquitectónica e urbana não pertença a um plano de intervenção futura, nem sequer 

como apontamento surge como elemento ou área com necessidade de ser consolidada. 

 Este abandono físico e programático das ruínas industrias é uma realidade que se vive 

neste município. Verifica-se uma preocupação com as novas zonas industriais, mas está ausente 

a noção de herança industrial como parte integrante da cultura de um concelho assim como a 

resolução desta ruptura urbana, integrante da malha consolidada do centro da cidade. 
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A fábrica e os seus Limites
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Constituição da Paisagem Urbana

 Ao considerar uma escala mais aproximada ao caso em estudo, é possível entender a área 

urbana que se relaciona com esta ruína industrial. A malha que envolve a fábrica Madrugada, 

apresenta características particulares. Assim, é importante  o seu levantamento, com o objetivo de 

melhor entender o espírito urbano que envolve este exemplo de Património Industrial.

 Os mapas que se seguem têm como objetivo demonstrar aspetos urbanos importantes 

que contribuem para uma melhor leitura do espaço em estudo. 

Fábrica A Madrugada
Comércio/habitação+comércio no R.C
Vias Principais

f117
Planta de usos:

Edifícios comerciais e 
serviços

Legenda

Fábrica A Madrugada
Habitação Coletiva

Ruínas/edifícios em abandono
Habitação

Equipamentos Públicos

f118
Planta de tipologias 
habitacionais e 
equipamentos públicos

Legenda
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Fábrica A Madrugada
Comércio/habitação+comércio no R.C
Praças/Espaços públicos  

Ruínas/edifícios em abandono
Habitação

1. Escola Primária Do Século | 2. Parque de estacionamento público (metro) | 3. Parque de 
estacionamento (parquímetro) |  4.Garagem, parque de estacionamento pago 

f119
Edifícios de habitação e 

habitação e comércio 
Escala aproximada

Legenda

 Nesta planta está representada a área que envolve a ruína industrial em estudo, 

que mantém uma influência direta no edifício. Antes de seguir para o mapeamento das 

problemáticas, potencialidades e mais-valias do caso de estudo, no processo de formular um 

conjunto de pontos de partida ou uma iniciativa de intervenção, é importante perceber todos  os

pormenores urbanos que envolvem este património, que constitui uma herança para a 

comunidade local. 

f120
Planta de cobertura do 
estado atual da fábrica e 
estado da envolvente
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f121
Edifício de habitação 

e comércio no 
rés-do-chão 
abandonado

f122
Edifício de habitação 

e comércio no 
rés-do-chão 
abandonado

f123
Edifício de habitação 

reabilitado 
recentemente

f124
Edifício em ruína

(fachada protegida pelo 
PDMPV)

f124
Edifício de habitação  
em estado de abandono

f125
Ruína pertencente à 
fachada a sul da fábrica

f126
Ruína pertencente à 
fachada a sul da fábrica

f127
Ruína industrial 
próxima ao caso de estudo
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f128
Fachada Principal da 

Escola Primária Do 
Século

f129
Espaço público 

f130
Espaço público 

f131
Caminho nas taseiras da 
fábrica (antes espaço de 

cargas e descargas)

f132
Casa dos Pescadores da 
Póvoa de Varzim (Bairro 
sul)

f133
Exemplo de habitação 
precária

f134
Exemplo de habitação 
reabilitada do bairro
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f135
Mapa com a marcação dos 

tipos de pavimento

Legenda1. Betonilha Esquartelhada | 2. Calçada Portuguesa | 3. Cubo de granito | 4. Micro-cubo de granito

 Nesta planta estão assinalados os diferentes tipos de pavimentos na envolvente da fábrica 

Madrugada, assim como, os elementos que constituem a iluminação pública, as árvores e zonas 

ajardinadas.

f137
Imagem do pavimento 
existente

f136
Imagem do pavimento 
existente

f138
Imagem do pavimento 
existente

f139
Imagem do pavimento 
existente

Legenda

Legenda

Legenda

Legenda

1. Betonilha esquartelada

2. Calçada Portuguesa (em algumas zonas com representações das siglas 
poveiras usadas pelos pescadores - Bairro Sul)

3. Cubo de granito

4. Micro-cubo de granito
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Metro do Porto:  Um processo de inserções rurais e urbanas

 Foi em 1994, que surgiu a empresa Metro do Porto, e, desde logo, iniciou um 

processo de preparação do percurso para a construção da maior obra metropolitana já construída no 

distrito. Até ao ano de 2011 esteve sempre em crescimento. É em março de 1999 que é formalmente 

aberta a primeira frente de obra, com a instalação do primeiro estaleiro em Campanhã. A estação 

de Metro da Póvoa de Varzim foi desenvolvida numa das últimas fases do projeto. Em 2006, é 

aberto o segmento Pedras Rubras - Póvoa de Varzim, concluindo assim a linha B (linha vermelha), 

a mais longa da intervenção, que une diretamente o Estádio do Dragão à Póvoa.

 O Metro do Porto apresenta mais de 60Km de traçado na 1ªfase, que são, só por si, um 

grande desafio, mas a particularidade deste projeto é a sua atitude de atuação em três frentes 

em simultâneo: a consolidação do traçado de superfície em cidade (típico de metro ligeiro); a 

requalificação e reabilitação de ruas, avenidas e praças e a abertura de vias estruturantes de raiz, 

e em malhas consolidadas, onde este tipo de intervenção não era possível, avançou-se para um 

sistema de traçado subterrâneo, onde também se verificou uma atitude de requalificação 

urbanística, como é o caso da “baixa” do Porto.  Existe ainda a intervenção em traçado suburbano, 

próximo do “rural”, que nasce da reutilização da herança ferroviária dos antigos canais da linha 

da Póvoa de Varzim. O Projeto do Metro foi entregue ao arquiteto Eduardo Souto de Moura,  

nomeado como arquiteto responsável pela intervenção.  Este desenha as principais estações e a 

maior parte do trajeto, mas através de um plano com as regras por ele definidas, alguns dos pontos a 

intervir foram distribuídos a outros arquitetos. Como é o caso da estação da Póvoa de Varzim, que foi 

entregue ao arquiteto José Gigante. A singularidade deste projeto consiste em adaptar os 

elementos previamente definidos por Souto Moura, a diferentes contextos urbanos. Em alguns 

contextos rurais, onde o projeto se resume a um delicado ordenamento do território que envolve a 

estação, o projeto consiste em definir a localização da estação, a requalificação dos arruamentos e 

a definição das áreas de estacionamento e acessos pedonais. 

 “A estação da Povoa de Varzim, aproveitando o propósito de uma conexão fluida entre 

os dois corpos presentes no espaço estação, o edifício da antiga estação e um armazém ferroviário 

(hoje casa dos maquinistas) localizados em diferentes cotas, define-se através de uma ampla 

plataforma pavimentada, ligeiramente desnivelada. O objetivo, é deixar uma marca mínima na 

paisagem, assumindo um novo desenho que de modo natural, ambicione que tudo resulte como se 

sempre assim tivesse estado. É uma intervenção que cria as regras de um principio projectual, mas 

simultaneamente capaz de aceitar e integrar as múltiplas exceções que caracterizam um território 

descontinuo e fragmentado”82.

82  MILANO, Maria (2011) José Gigante (Coleção Arquitetos Portugueses); Vila do Conde: Quidnovi, p.75.

 Estas intervenções urbanas tornam-se numa oportunidade de intervir no espaço 

público, oferecendo, assim, uma nova frente urbana, organizada pela linha de metro. Na ligação 

Vila do Conde – Póvoa de Varzim (5km de linha) é reutilizada a linha ferroviária existente. 

Integrando uma ciclovia , áreas ajardinadas e novas faixas rodoviárias, ladeadas por bandas de 

estacionamento.

1. LojaAndante / Café  | 2. Casa dos Maquinistas | 3. Casa das Máquinas

f140
Mapa da Estação, 
equipamentos e respetiva 
linha de metro

Legenda

f141
Loja Andante/ Café do 
Metro

f142
Casa dos maquinistas e 
linha 

f143
Casa das Máquinas
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f144
Espaço público e 

estacionamento gerado pela 
intervenção do metro, nas 

traseiras da estação  

f145
Estacionamento público 

zonas verdes gerado pela 
intervenção do metro, nas 

traseiras da estação  

f146
Praça e instalação de 
estacionamento para 
bicicletas gerado pela 

intervenção do metro, nas 
traseiras da estação  

04.
 

MADRUGADA: UMA	PROPOSTA	DE	REQUALIFICAÇÃO
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Interpretação e Análise do edifício e do contexto urbano
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 Depois da apresentação das características principais do caso de estudo e das 

análises feitas, o diagnóstico que se segue permite sintetizar os problemas que a fábrica 

Madrugada apresenta, mas também os seus pontos fortes e potencialidades. A ideia principal deste 

trabalho é contribuir, primeiro, para o conhecimento do cenário atual da área afetada por este 

exemplo Património Industrial e numa fase posterior, para ser capaz de exemplificar linhas de 

intervenção na perspetiva de uma futura requalificação do local. 

 Nos mapas e estudos apresentados anteriormente foram anunciados vários temas que 

realçaram, nos diversos campos de análise, problemas, tanto ao nível do edifício como da sua 

envolvente, que atingem de forma determinante um sector específico da malha da cidade. É 

possível perceber que as ruínas da fábrica pertenceram outrora àquilo que se podia chama de zona 

industrial. Na altura da implantação da estrutura no terreno esta representava o limite da cidade, 

a periferia, anexada a um bairro de trabalhadores das fábricas que ali existiam e de pescadores. 

 A cidade cresceu, assim como todas as suas infraestruturas. A linha ferroviária deu lugar 

à linha metropolitana, cuja estação principal está a poucos metros da fábrica. A rua Almirante 

Reis deu lugar à Estrada Nacional N13 e a quantidade de tráfego aumentou exponencialmente, 

o que leva a fábrica Madrugada a fazer parte da paisagem urbana daquilo que é o quotidiano de 

centenas de pessoas. Com o alargamento das fronteiras da cidade, as ruínas da fábrica 

ficaram ainda mais próximas do centro e todos estes fatores anteriores aparecem, num 

primeiro olhar, como prováveis potencialidades para o caso em estudo. Mas, no momento das suas 

planificações, excluíram as possibilidades de ligação com a fábrica, dificultando o replaneamento 

da área influenciada por esta imensa ruína industrial, surgiram barreiras maiores no âmbito da sua 

inserção com a restante malha e com o quotidiano das comunidades.  É necessário desenvolver 

este estudo considerando os vários níveis de problemas que atingem este sector da cidade, para que 

qualquer iniciativa de atuação aqui dirigida seja pensada de forma a responder, ao mesmo tempo, 

ao tema da envolvente e do edifício, sem esquecer que a possibilidade de evolução futura deve ser 

incentivada pelo desenho. O comércio e os serviços estão concentrados no centro, as vias a que 

se anexam são vias com constante tráfego e onde se concentra a comunidade durante o dia para 

trabalho e lazer. As vias que constituem a envolvente são maioritariamente utilizadas por 

habitantes ou para fugir ao trânsito, optando pela deslocação através da marginal paralela à praia. 

Verifica-se, de igual forma, um grande abandono da habitação e dos serviços na envolvente da 

fábrica, por consequência da sua falência, ou talvez, as mesmas condicionantes que levaram a falir, 

levaram, de igual forma, os serviços envolventes, resultando numa área com bastante abandono por 

parte da comunidade. Neste troço de estrada encontramos uma fachada bastante encerrada, com 

poucas aberturas, pouco espaço para percurso pedonal, carências de espaços públicos de lazer e de 

estar, onde as pessoas possam permanecer. Não existem pausas na paisagem. É um pequeno troço 

que se encerra dentro de si e aparece distante do resto da cidade. O espaço público carece de um 

Problemáticas, Pontos fortes e Potencialidades

ambiente saudável de forma a recuperar a relação com a zona que o envolve. 

 Apesar de ser uma área maioritariamente habitacional, rodeada por bairros e novos 

centros de habitação coletiva, a fachada principal da fábrica faz frente com a Estrada 

Nacional N13, o que a torna numa zona bastante movimentada, com acentuado ruído, aspeto 

que se apresenta contra a fixação de novas propostas de habitação. A procura de zonas mais 

calmas, menos condicionadas pelo trânsito e com mais espaço verde e/ou público, a presença de 

serviços e comércio, são algumas das condicionantes conhecidas na procura de habitação dentro 

da cidade. 

 Não existe qualquer referência turística nas redondezas. As pessoas utilizam o metro, 

saem e dirigem-se à Praça do Almada (centro da cidade, onde se encontra a Câmara Municipal) 

e daí dispersam no sentido contrário à fábrica, na direção da zona balnear. Esta ligação também 

é utilizada apenas por quem a conhece, não se destacando a proximidade com a frente marítima. 

É, também clara, a barreira que a linha de metro veio reforçar, enquanto outrora o comboio era 

uma mais valia para as cargas e descargas, hoje o metro distancia, de forma acentuada, parte da 

cidade onde existe abundância de habitação coletiva, alguma de fixação recente, que poderia ter 

interesse na área da fábrica Madrugada. Pelo contrário, veio acentuar o limite entre estas zonas, não 

havendo uma intenção de potenciar esta ligação. É notável, também, a falta de investimento, 

devido a motivos como os anteriormente abordados, tornando difícil promover a economia local 

e atrair novos investimentos. 

 As problemáticas aqui identificadas, que atingem a envolvente próxima da fábrica  

Madrugada, alcançam vários níveis: o patrimonial, o arquitectónico, o urbanístico, o social, o 

económico e o financeiro,  o ambiental, o cultural e o turístico, a segurança, a rede viária e a 

circulação, e o investimento, tanto público como privado. Em suma entende-se que estas 

dimensões relacionam-se, numa espécie de efeito “bola de neve”, os problemas que definem 

um determinado nível acabam por condicionar e afetar os restantes, um processo cíclico e 

encadeado. É este encadeamento de problemáticas em diferentes escalas que torna esta questão 

tão complexa. Continuando nesta linha de pensamento, a aposta na requalificação e na 

reabilitação do Património Industrial e sua envolvente mais próxima é um inicio favorável para o 

desenvolvimento que poderia suscitar o interesse ou, até, desencadear uma série de ações, 

com o objetivo principal de melhor a qualidade de vida da população. Reconhecer as 

potencialidades da envolvente mais próxima é um meio de potenciar programas e estruturas já 

existentes, com a adição de novos temas, e, ao mesmo tempo, de optar pelas melhores decisões na 

hora de propor programas para uma possível intervenção na fábrica.

 No que diz respeito aos pontos fortes e potencialidades, como ponto de partida, é 

importante destacar a importância que a localização do edifício tem. Neste caso específico é 

claro que, apesar da proximidade física com o centro, encontramos neste local um 
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desinteresse na exploração e vivência por parte da comunidade. Por outro lado, este tema da 

proximidade com os pontos fortes da malha é um fio condutor com capacidade para potenciar o 

edifício. Hoje discute-se o tema do urbanismo através de regras de pensamento simples que 

determinam que a arquitetura de um determinado edifício não deve cingir-se aos seus limites e 

encerrar-se perante a rua que o delimita e o espaço público. A carência  urbana manifestada 

perante este tipo de pensamento na organização das cidades origina de significativas quebras e 

falhas na imagem da cidade. A partir desta premissa urbana, é necessário encarar o edifício como 

um espaço aberto e com possibilidade de relação com o público. Manter esta ligação, quase direta, 

com uma série de pontos estratégicos e edifícios indispensáveis à comunidade, assim como a sua 

proximidade à cidade de Vila do Conde, torna-se uma mais valia e uma vantagem a desenvolver 

numa possível intervenção no edifício em estudo. 

 Outro ponto com potencial, inserido na realidade atual, é a existência de 

estacionamento. Tendo em conta que a envolvente deste edifício é maioritariamente 

habitacional, e grande percentagem da população possui  estacionamento privativo, existindo um 

considerável número de estacionamento público sem custos nas redondezas. A obrigatoriedade 

de passagem, que, por um lado, destaca-se com um ponto negativo devido ao excesso de trânsito, 

movimento e ruído, é, de igual forma, uma das maiores campanhas publicitárias que aquele local 

dispõe. O corte pela Estrada Nacional N13 torna a sua envolvente uma montra para as centenas de 

pessoas que aqui passam diariamente.  

 Outro valor, que dinamiza a procura turística da cidade, é a ligação direta à frente 

marítima. Apesar de, neste caso, ser um ponto pouco explorado e desenvolvido, não podemos 

excluir aquilo que faz parte das raízes da edificação e de toda a cultura de uma comunidade: o 

mar. Esta ligação pode desenvolver temas importantes e enaltecer o edifício assim como a sua 

envolvente. Existe também um número significativo  de espaços com potencialidade de 

desenvolvimento, espaços abandonados ao longo do tempo e que podem ser desenvolvidos de 

forma a potenciar novos usos e corrigir erros urbanos de intervenções anteriores, tendo a 

capacidade de abrir o espaço envolvendo-o com o resto da cidade. Os espaços públicos, 

espaços de estar e lazer, são escassos nesta área. Apenas com o aparecimento do metro, e com as 

intervenções que este desencadeou, surgiu uma série de espaços públicos, que lançam uma 

intenção  interessante de desenho urbano, assim como as recentes áreas habitacionais 

construídas, que já surgem com algum espaço público, de pequenas dimensões. A necessidade 

de ligação entre espaços, assim como a carência de espaços de estar onde se potencie o uso 

público, revela-se um foco de oportunidades numa futura intervenção no edifício. Como a 

envolvente é maioritariamente habitacional, a inserção de programas não é um problema, depois 

de todas as ligações alargadas e exploradas de forma a quebrar as barreiras existentes, o edifício é 

capaz de albergar variados programas, sejam comerciais, culturais ou serviços. 

 Por fim um tema que atinge a cidade de forma determinante: o Turismo. É uma cidade 

onde se verifica uma grande procura por parte das comunidades vizinhas. Pela praia, por toda a 

frente marítima, cheia de comércio e serviços que a cidade oferece, pela cultura piscatória ainda 

hoje referenciada em todo o país, mas também. pelo ambiente cultural e criativo que se vive. De 

forma a sintetizar os pontos anteriormente abordados, as problemáticas e potencialidades, optei 

por seguir uma metodologia conhecida, a análise SWOT83 , e traduzir numa tabela simples os 

pontos fortes e fracos, as oportunidades e ameaças ao nível da envolvente urbana do edifício em 

estudo. 

 

 

83   O termo SWOT é um acrónimo que significa pontos Fortes (Strengths), pontos Fracos (Weaknesses), Oportunidades 
(Opportunities) e Ameaças (Threats). O diagnóstico SWOT é uma ferramenta muito utilizada para analisar cenários/ 
ambientes, nas mais diferentes matérias, apesar de se utilizar maioritariamente nas empresas, marketing, dispositivos 
de gestão e de planeamento estratégico. A matriz SWOT ganhou destaque pela primeira vez quando a Universidade 
americana, Stanford, patrocinou um projeto de pesquisa, nas décadas de 60 e 70, usando dados da lista das 500 maiores 
empresas da revista Fortune. 

Pontos Fortes Pontos Fracos
Dimensão Fisica

•      Território próximo da frente marítima, zona 
balnear e porto de pescas
•      Zona Central e de referência: antiga zona 
industrial
•      Área com espaços de potencial valor 
imobiliário
•      Zona com bastante movimento
•      Rede Viária com boas condições
•      Ligação próxima e direta com a cidade vizinha, 
Vila do Conde
•      Vazios urbanos na envolvente próxima,   
propícios a desenvolvimento
•      Espaços disponíveis para novas construções
•      Boa acessibilidade nas ligações com o resto da 
cidade
•      Estacionamento próximo

•      Falta de espaços públicos e espaços verdes
•      Número acentuado de edifícios 
degradados e em ruína, incluindo património 
arquitetónico histórico distinto
•      Congestionamento viário diário
•      Terrenos devolutos responsáveis por 
descontinuidades na paisagem urbana
•      Ligação com a frente marítima 
pouco aproveitada e evidenciada
•   Imagem urbana de precariedade

Dimensão Social
•     Vivência de bairro, com um sentido de 
vizinhança enraizado
•      Herança histórica e memória importante para 
a populção
•      Existência de uma escola primária nas traseiras 
da fábrica

•      Alguma insegurança causada pelo
abandono e ruína
•      Pouco equipamento social próximo

Dimensão Económica e Financeira
•      Pequenas economias
•      Bairro habitado por um número elevado de 
pescadores ou atividades relacionadas

•      Economia e serviços pouco desenvolvidos
•      Separação da zona de incidência de 
investimentos (núcleos comerciais)
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Dimensão política
•      Aposta na memória piscatória e apoio social •      Inexistência de parcerias públicas e privadas

•      Pouco investimento previsto

Dimensão Cultural
•      Valor histórico: edifício de importância 
cultural, evocação das antigas indústrias de 
conservas
•      Monumentos e edifícios públicos 
próximos (Câmara Municipal, museus e serviços)
•      Eventos diversos no decorrer do ano, que 
atingem as várias idades e áreas de interesse

•      Degradação do património industrial
•      Falta de equipamentos culturais, 
instalações desportivas e de lazer na 
envolvente próxima
•      Escassez de espaços de estar e de 
permanência numa área habitada por um elevado 
número de trabalhadores reformados

Dimensão Associativa 
•      Preservação das atividades tradicionais
(ligadas essencialmente ao mar, mas também, 
numa escala alargada, à agricultura)

•      Quebra na ligação entre os diferentes 
aglomerados habitacionais existentes nas frentes 
próximas

Articulação com o exterior e Cidades Fronteiras

 •     Bom acesso aos equipamentos da rede viária 
principal
•      Ligação direta a todo o municipio e 
cidades próximas (Estrada Nacional N13)
•      Zona com passagem constante de 
transportes públicos
•      Proximidade de paragens de táxis

•     Zona de muito movimento viário 
•     Área pouco desenvolivida no que diz 
respeito aos percursos pedonais, não potencia o 
uso por peões

Tabela 1
Pontos Fortes e Pontos 

Fracos  

Oportunidades Ameaças
Dimensão Fisica

•      Oportunidade de desenvolvimento políticas de 
intervenção urbana do local e respetiva envolvente 
com o objetivo de desenvolver a vida urbana da 
comunidade
•      Disponibilidade de áreas para criação de 
espaços verdes capazes de melhorar a qualidade de 
vida da população
•      Oportunidade de crescimento de 
tipologias habitacionais nos espaços disoníveis
•      Abertura e desenvolvimento da ligação com a 
frente marítima 
•      Potencial para gerar relações de proximidade 
entre o bairro sul e a restante cidade, entre a nova 
área residencial e o bairro, quebrando 
barreiras existentes

•      Aumento da degradação do património e do 
edificado
•      Agravamento da poluição visual
•      Afirmação do desiquilíbrio urbano
•      Imagem negativa, afastando cada vez mais o 
investimento
•      Perda progressiva do valor de 
centralidade

Dimensão Social
•     Reconhecimento das vantagens de residir nos 
centros urbanos, incentivando a procura pelos 
mercados imobiliários
•      Revitalização da malha social, através de 
políticas de incentivo e nova imagem urbana
 

•      Aumento das barreiras entre o bairro e 
restantes zonas, e, com o centro da cidade

Dimensão Económica e Financeira
•      Aposta na atividade turistica
•      Desenvolvimento dos pontos comerciais e 
serviços

•      Incertezas quanto à evolução do fator 
económico
•      Falta de investimento impede o
interesse financeiro e respetiva inovação do local, 
podendo ainda, condicionar os serviços existentes
•      Escassez de intenções para promover a 
economia local

Dimensão política
•      Desenvolver protocolos e parcerias que 
permitam o desenvolvimento local

•      Falta de parcerias e protocolos estimulam a 
perda de desenvolvimento local
•      Esquecimento do local no âmbito dos 
instrumentos de planeamento urbano 
municipais

Dimensão Cultural
•      Promover o local e o património  
existente 
•      Promover atividades turísticas, através da 
criação de programas de interesse local, tendo 
como contexto a cidade
•      Investir no local a nível do património cultural

•      Desaparecimento do património 
industrial
•      Falta de investimento turístico devido ao 
desconhecimento do património existente

Dimensão Associativa 
•      Investir nas atividades de reunião da 
comunidade
•       Gerar dinâmicas locias

•      Falta de atividades culturais e tradicionais
•      Desvalorização das raízes culturais

Articulação com o exterior e Cidades fronteiras

•       Rede viária principal como oportunidade 
de inserir serviços comerciais articuladas com a 
envolvente
•       Requalificação dos elementos-barreiras para 
melhoria nas articulções e ligações com o local

•      Acentuar o isolamento do local 
•      Agravamento da imagem do local

Tabela 2
Oportunidades e 
Ameaças  

Em suma as tabelas apresentadas permitem verificar que cada problema está ligado e que a solução 

tem repercussões diretas ou indiretas nos restantes. 
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 Após a identificação dos problemas e classificação dos principais indícios positivos e 

negativos que o local manifesta, importa estabelecer os objetivos para dirigir orientar o 

desenvolvimento do sítio, como incentivo de desenvolvimento urbano da área assinalada.  Uma 

linha de pensamento onde o foco é o edifício e os seus limites urbanos, uma ruína que representa 

um vestígio de Património Industrial, conhecido como Madrugada. 

 O edifício está degradado e sofre de algumas carências estruturais e essa é a 

imagem atual do sítio. Em conjunto com os espaços devolutos e expectantes, na sua envolvente 

próxima, que carecem de decisão pública ou investimento privado, formam uma paisagem urbana 

desconcertante, afastando o interesse imobiliário e económico. Existem vários aspetos na 

estrutura do edifício e desenho dos volumes que são fonte de potencialidades para a reabilitação e 

requalificação dos espaços e, em conjunto, melhoram o espaço público, potenciam a procura de 

serviços e comércio e, por consequência, o alargamento do turismo até este local, melhorando a 

vida da comunidade local e de toda a cidade. 

 Neste caso são muitos os espaços interiores do edifício que sofreram consecutivas 

alterações, onde se perdeu o valor histórico característico do património industrial. Alguns desses 

volumes já estão em avançado estado de degradação. Outras intervenções mais recentes potenciam 

diversos usos, pelas dimensões e bom estado que apresentam, assim como, a variada utilidade 

que podem ter. Todos os vestígios das construções iniciais, que formam o Património Industrial, 

devem ser preservados e reabilitados de acordo com o desenho inicial. O tema do pátio deve 

ser explorado, como meio de abertura do edifício à sua envolvente e espaço público. Os passeios 

estão, em algumas zonas, deteriorados e, pela sua pequena dimensão pouco potenciam a passagem 

pedonal. O reconhecimento destes temas são de igual forma importantes para a desenvolvimento 

sustentável e atualizado do espaço público que envolve a ruína.

A ruína industrial: problemas e mais-valias

Reconhecer as mais-valias Superação dos problemas
Dimensão Fisica

•      Boa localização
•      Dispõe de uma centralidade que pode cativar o 
interesse público e privado
•      Capacidade para gerar espaços 
públicos e de lazer
•      Local com potencial de desenvolvimento 
estratégico e de revitalização urbana

•     Desenvolver uma abordagem ao edifício 
voltando-o e abrindo-o para o espaço público
•      Reabilitar e conservar os vestígios do 
património industrial
•      Demolir construções precárias sem valor 
arquitectónico/histórico
•      Melhorar o espaço público nos seus limites 
mais próximos de forma a potenciar intervenções 
posteriores, gerando espaços verdes e espaços de 
estar e lazer 
•     Incentivar propostas para investimento nos 
terrenos devolutos existentes

Dimensão Social
•     Valor identitário do local perante a 
comunidade na sua envolvente
•      Mão-de-obra disponível 

•      Criar alterações para que as diferentes faixas 
etárias se fixem no local
•     Aumentar a segurança no local
•     Expandir as relações entre a comunidade local 
e as restantes
•     Garantir o apoio social à comunidade que 
habita na envolvente da antiga fábrica de conservas

Dimensão Económica e Financeira
•      Turismo: ponto de interesse 
•      Proximidade à rede viária principal, estrada 
nacional N13, assim como à rede de transportes 
públicos, táxis e linha metropolina

•     Revitalizar a economia local
•     Produzir capital financeiro
•     Gerar oportunidades de emprego
•     Investir na economia local e nas parcerias 
público/privadas

Dimensão política
•      Boa posição estratégico-política na cidade •     Revitalizar a área através de protocolos públicos 

e privados
•     Criar espaços polivalentes
•     Tornar a população mais ativa e 
participativa

Dimensão Cultural
•      Proximidade ao centro histórico, Câmara 
Municipal, museus e património existente
•       Proximidade da zona balnear, pontos de 
interesse cultural e serviços 
•       Interesse turístico pelos vestígios 
industriais e pelo bairro, onde ainda se encontra 
presente a cultura piscatória

•      Promover e incentivar o investimento no 
património cultural e turístico 
•     Preservar a identidad do local 
•     Incluir a fábrica nos mapas de percursos 
turísticos, incluindo a sinalética patrimonial
•     Potenciar as trocas interpessoais, 
prestigiando a deslocação pedonal

Dimensão Associativa 
•       Dinâmicas municipais e intermunicipais •      Incentivar moradores nos diferentes níveis de 

associativismo
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 De um modo geral é possível perceber que os problemas urbanos e sociais são aqueles 

que se destacam no estudo do local. A urgência de intervenção no edifício, assim como a melhoria 

do ambiente urbano são indispensáveis para a melhoria da qualidade de vida da comunidade local 

e de toda a cidade. 

 É essencial e obrigatória a aposta no património industrial residente nas nossas 

cidades. É este o ponto de partida para a requalificação urbana do local, e que o distingue de qualquer 

outra proposta. O reconhecimento de um tipo de património, esquecido, que necessita de ser 

reconsiderado e visto como um objeto de valor histórico na malha urbana, através de uma ação que 

tenha em vista, em primeiro lugar, a reabilitação do edifício e, por consequinte, o investimento na 

requalificação urbana do lugar. A mesma proporcionará de forma instantânea, o 

desencadeamento de uma série de mais valias, como a atração da comunidade para o local e o 

incremento ao investimento. 

 A demolição das construções precárias é outro ponto fundamental para a melhoria da 

paisagem urbana, possibilitando o surgimento de novas construções, atividades e serviços. A 

aposta na vertente turística, tornando o edifício e a área envolvente num ponto de interesse 

Articulação com o exterior e Cidades fronteiras
•      Boa rede viária 
•      Boas acessibilidades
•      Forte centralidade
•      Proximidade com a frente marítima 

•     Criar e transmitir uma paisagem urbana 
positiva, enriquecida e qualificada do local
•     Atingir um maior prestígio, tanto a fábrica 
como a cidade, através de uma atitude inovadora de 
requalificação do espaço e do património industrial 
•     Atingir o reconhecimento nacional,
incluindo o caso em estudo no levantamento do 
património industrial nacional 
•     Articular com as diferentes áreas da 
cidade, através do aproveitamento e 
desenvolvimento da rede de transportes 
públicos e rede viária, assim como com os 
municípios envolventes, tomando partido da rede 
metropolitana e da Estrada Nacional N13

Tabela 3
Reconhecimento das 

mais-valias e superação 
de problemas

distinto e histórico, é outra vertente que permite potenciar o desenvolvimento e 

crescimento económico a nível local e municipal. É preciso ter em vista a revitalização económica 

do espaço, de maneira a que o crescimento deste seja garantido de forma sustentada. Logo que 

este tipo de ações comecem a ser notadas, inicia-se um fenómeno que gera e atrai ainda mais 

investimento, tornando, de forma gradual, o local competitivo, distribuindo a centralidade da 

cidade por um novo ponto de interesse. Fomentar o investimento económico é a forma de gerar 

uma área urbana melhorada, qualificada, interligada e mais competitiva, em relação às outras áreas 

da cidade. Por outro lado, o interesse político é essencial. É necessária uma nova postura perante 

a forma como as cidades encaram o seu património. É indispensável um levantamento técnico e 

rigoroso do Património Industrial existente e do estado em que se encontra. 

 É importante apostar nesta área, distinguir aquilo que realmente é património daquilo 

que são apenas destroços fabris. Existem ações, por parte das autarquias, para atrair empresas e 

potenciar  novas áreas industriais nas novas periferias e nenhum esforço nem preocupação com 

o património industrial deixado nas antigas zonas industriais.  Investir no futuro sem estudar, 

analisar e entender o passado, é uma atitude que não pode ser continuada nos dias de hoje. Dessa 

forma, é de grande importância o interesse público para garantir que as intervenções não assentem 

apenas em demolições totais e programas errados que destruam os vestígios do património.  

Sabe-se que algumas das intenções já propostas para as ruínas da fábrica Madrugada não foram 

concretizadas por motivos como: vontade política, capacidade de investimento, complexidade do 

processo de requalificação e reabilitação, entre outros. 

 Hoje é necessário intervir de forma sustentável, é indispensável resolver problemas 

antigos antes de avançar para novas intenções, como a criação de novas zonas 

industriais e o incentivo empresarial para esses novos espaços, através de manobras ecológicas e 

oferecendo maiores áreas ou a proximidade da linha de comboio e das vias principais 

o interesse pela autoestrada. Uma atitude de inovação, que passa pelo esquecimento e 

empobrecimento de zonas já consolidadas nos núcleos urbanos não deve ser apoiada.

 Por fim, a articulação com o exterior centra-se numa postura que procura uma nova 

imagem do local, positiva e de abertura, a ser transmitida para o exterior. A boa imagem da cidade 

espelha a qualidade de vida.
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Estruturação de uma estratégia de Requalificação
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Princípios de atuação para uma prosposta de Requalificação

 Este capítulo não apresenta como intenção a descrição de um projeto de arquitetura, mas 

sim, através de uma síntese dos elementos realçados na análise anterior, pretende evidenciar a 

possibilidade de lançar soluções que procurem valorizar o património industrial e melhorar a 

qualidade de vida da comunidade através articulação do edificado com a paisagem urbana. A 

intenção é a conquista do espaço privado e público, através de uma atitude inovadora de 

reconquista da imagem da cidade. O elemento principal é o edificado, é a ruína industrial 

abandonada em pleno centro urbano. Não se trata da elaboração de uma proposta de 

requalificação de uma área da malha urbana mas sim, de ter como ponto de partida o 

reconhecimento do património industrial, enaltecer a sua memória e a partir desta, potenciar a 

abertura e a melhoria do espaço público envolvente, condicionado, até hoje, pelo abandono da 

fábrica Madrugada. 

 A cidade já utilizou um edifício, as antigas instalações da fábrica de conservas A 

Poveira, classificado, aqui, como Património Industrial, e atribuiu-lhe um novo o uso: Museu das 

Conservas. E os restantes edifícios que constituem vestígios do mesmo património? Não 

existem mais programas e novos usos que enalteçam de igual forma as memórias e heranças 

culturalis e industriais do edifício? Neste trabalho opta-se pelo investimento sustentável, assim como o 

investimento na comunidade. Estamos a falar de um edifício com um valor de memória ainda 

bastante presente na população. As suas estruturas, com a aplicação de medidas de manutenção e 

reabilitação, ainda são capazes de servir a comunidade.

 É possível que estes vestígios da atividade industrial voltem a ser centros 

empresariais, fonte de novas possibilidades de emprego e de investimento. Com base na

realidade atual, estas grandes infraestruturas que outrora invadiram as cidades, são agora 

capazes de albergar, não um uso único apenas, mas uma série de serviços, sejam estes comerciais, 

desportivos, culturais, espaços interativos, e, ao mesmo tempo, são capazes de dividir a 

centralidade como mais um ponto de interesse na cidade. Potenciar o turismo, aproveitar as 

mais-valias, como os transportes públicos e o alargado estacionamento, assim como tantos 

outros elementos abordados nos quadros anteriores, pressupõe, sobretudo, voltar a atribuir, a um 

património cujas raízes estruturais surgiram das filosofias da arquitetura industrial, uma nova 

função. 

 - Para tal propõem-se: 

•   A reabilitação das fachadas que apresentam valor patrimonial, e todas as estruturas iniciais que se 

encontram em estado favorável para a sua recuperação;  

• A manutenção dos espaços de grande escala, dedicados à produção, por apresentarem  

qualidades estruturais favoráveis, que não necessitam de intervenções na estrutura, por 

terem sido alvo recente de melhoramentos, e apresentam dimensões para comportar 

diferentes usos;  

•    A demolição das estruturas que apresentam um estado cuja recuperação não seja necessária 

e/ou vantajosa;  

•     A eliminação da cobertura, nos locais que não apresentam qualquer utilidade, nem constituem 

património, como o caso dos locais de passagem, tornando-os espaço exterior e evidenciando a 

sua ligação com o espaço público;  

•     A atribuição de protagonismo aos diferentes tipos de espaços que um edifício industrial pode 

gerar, assim como aos elementos evocadores da memória industrial (no caso os fornos, geradores, 

entre outros);  

•    O alargamento do espaço público, quando possível, destinado ao percurso pedonal, iniciativa 

que contraria a imagem atual do espaço urbano, o ruído e o tráfego viário, por não incentivar o 

percurso pedonal;  

•  A valorização do tema do pátio, abrindo o edifício através da diversificação de espaços 

exteriores, seja de passagem, ligação, ou de estar e lazer.  

•    A abertura de um caminho nas traseiras, desenhado aquando da construção da escola primária, 

mas nunca concluído o que aumentava a imagem de negligência e abandono.  

•  A intervenção no edifício e no espaço público, garantindo a fluidez do espaço, 

evocando uma atitude inovadora que une o urbanismo e a arquitetura, o projeto como uma 

construção aberta, de maneira a construir uma paisagem e numa imagem urbana favorável;  

•   A criação de zonas verdes, através do aproveitamento da intervenção recente do metro e o 

prolongamento do desenho por este iniciado e, ao mesmo tempo, a ligação entre espaços, não 

conseguida atualmente nesta intervenção;  

•     A criação de uma nova rotunda, assente na linha de metro, que possibilita a circulação viária 

nos vários sentidos, ou seja, a população deixa de ser obrigada a percorrer um caminho longo, 

quando apenas pode atravessar de uma frente da estação de metro para a outra, onde se encontra 

a fábrica Madrugada. Esta interrupção do percurso desvia a comunidade do núcleo habitacional 

da outra margem do metro;

•     A marcação do edificado em ruína que envolve a intervenção, já distinguido no PDM 

e PU como Interesse Patrimonial. O desenvolvimento da área através da intervenção na ruína 

industrial potencia o desenvolvimento e o interesse público e privado que vem valorizar estes 

edifícios, aumentando a procura para mais investimento na zona;  

 Em suma, a proposta pressupõe ser capaz de reunir um conjunto de processos que 

possuam como objetivo principal, evocar a  memória industrial. Procurar privilegiar a presença 

do Bairro Sul, nas traseiras do edifício, onde esta memória, a cultura piscatória, e, a cultura do 

trabalho, estão ainda tão presentes, sendo também,  capaz de abrir a cidade para o Bairro e abrir o 
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Bairro para a cidade. Madrugada, enche-se de força, memória e sentido com a presença deste 

elemento.  

 O objetivo é gerar um novo foco de centralidade que desperte os diferentes usos e 

interesses por parte da comunidade e de todo o município, ser um centro dinamizador de turismo, 

de serviços e equipamentos, que marque pela inovação no que diz respeito ao investimento num 

novo património, esquecido e não devidamente reconhecido por um país que tem nas suas raízes 

a cultura industrial.  

 De seguida, apresenta-se um conjunto de desenhos, que concretizam-se numa estratégia 

de intervenção com base nos parâmetros que até aqui foram reconhecidos como pontos de atuação 

necessários para o desenvolvimento favorável, assim como, para a valorização do património in-

dustrial, que ilustram possibilidades e pontos de partida determinantes para uma intervenção na 

fábrica Madrugada e respetiva envolvente.
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CONSIDERAÇÕES	FINAIS

 Quando se fala de arquitetura industrial, particularmente em Portugal, a imagem a 

que nos remetemos é, por um lado, a dos edifícios degradados que são vestígios da atividade 

industrial de uma época anterior, ou, por outro lado, a dos grandes complexos industriais 

assentes nas novas áreas de atividade industrial. Não existe uma ponte, devidamente documentada e 

aprofundada, que estabeleça uma relação entre o antigo e o novo, no que diz respeito a estas 

tipologias arquitectónicas. 

 No decorrer desta investigação, entende-se que, existem diversos caminhos e vários 

focos de pesquisa a desenvolver e a seguir. É essencial continuar o processo de documentação que 

garanta o levantamento do património industrial, ampliando a investigação das suas 

características construtivas, da sua materialidade, assim como, evidenciando as influências, sejam 

estas sociais e culturais ou económicas e tecnológicas, e, consequentemente, potenciar os valores da 

memória e da herança industrial, perante a sociedade. Mas, não se pode parar por aí. É necessário 

juntar esforços, públicos ou privados, profissionais ou académicos, capazes de contribuir para a 

requalificação destes objetos, encarando-os como uma oportunidade de desenvolvimento e de 

qualificação do espaço urbano e das comunidades que o experienciam. 

 É certo que o tema da arquitetura industrial em Portugal é, ainda, pouco divulgado, ou, 

talvez, ainda não detenha o mesmo mediatismo que outros géneros arquitectónicos associados 

a outros tipos de programa. No entanto, como podemos perceber, esta tipologia, desde o seu 

surgimento, sempre levantou uma série de especificidades e ocupou um papel importante 

na história da arquitetura e, sobretudo, na história do desenvolvimento e da constituição 

contemporânea das nossas cidades.

 Uma ruína, só por si, é o atingir de um estado, numa construção, gerador de um 

suporte repleto de valor. As ruínas são “fragmentos do passado”1, onde o tempo foi o único fator que 

influenciou a evolução até ao presente, transformando uma construção em vestígios desta, e, 

se não houver nenhum tipo de intervenção por outro agente, condicionará o atingir do futuro, 

regressando à matéria e desaparecendo. Quando se avança e se atinge o patamar das ruínas 

industriais os temas associados aumentam, ao falar de um tempo específico e de um conjunto de 

edifícios que definiram a malha das cidades atuais.

 As políticas de salvaguarda deste património são indispensáveis. Culminando em 

processos de preservação, desde a “conservação”, “manutenção”, à intervenção, com ações de 

“reabilitação” e “requalificação”, o objetivo a alcançar é reanimar estes espaços vazios de uso. O seu 

propósito, um dia, foi a função que lhe deu origem, sem esta, a obra perde toda a sua força e fonte 

de vitalidade. O seu resgate é uma intenção que se converte numa procura de uma nova utilidade. 

1 USTÁRROZ, Alberto (1997). La lección de las Ruinas; Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos.
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As suas características construtivas são vistas, em muitos casos, como opostas às racionalidades

funcionais das tipologias atuais, mas o encontro de temas que reavivem a memória industrial, a 

cultura do trabalho e da máquina, evoluídos ao nível das necessidades atuais são capazes de lhes 

atribuir um novo valor, novas competências eficazes para assistir à comunidade e, num panorama 

ampliado, para contribuir para a qualificação da cidade. Quem sabe, este património reabilitado 

voltar a ser um meio de desenvolvimento das cidades de hoje e do futuro. 

 Estudar a influência que as ruínas industriais estabelecem na construção e consolidação 

da malha de uma cidade é, evidentemente, estudar o tema da evolução urbana. Como se entende, o 

tema em estudo, envolve vários conceitos, que ultrapassam a sua história e salvaguarda. A imagem 

da cidade e a requalificação do espaço urbano envolvente são dois temas pertinentes que foram, 

necessariamente, arrastados para a discussão. Um espaço público necessita de uma identidade. 

Hoje, pretendem-se viabilizar propostas de desenvolvimento que decorrem do entendimento das 

qualidades destas tipologias e que garantam a identidade da sua envolvente. Esta identidade está 

relacionada com um processo de vivência de memórias, é um processo em construção, que se vai 

atingindo através de atitudes diversas em diferentes níveis e escalas. 

 As fábricas apresentam uma série de marcos na paisagem urbana. Constituem-se 

como potencialidades, mas também, como problemáticas que necessitam de uma resposta 

decorrente de uma atitude empenhada. Propõe-se, então, uma postura de reconquista do espaço 

urbano, originando um conjunto de efeitos positivos, entre os quais se destacam a poupança de 

recursos construtivos e o desenvolvimento sustentável, resultados característicos da manutenção 

destes edifícios. 

 O caso em estudo, a fábrica Madrugada, localiza-se a uma curta distância do 

centro físico e histórico da cidade. Constitui a malha consolidada do núcleo urbano, no entanto, a 

realidade transmitida pela paisagem onde a fábrica se insere, encontra-se longe daquilo que 

são as dinâmicas sociais, culturais e urbanas, existentes não só no centro da cidade, como 

em outros espaços, onde o seu desenvolvimento incentivou o investimento e a procura. A 

persistência deste estado de abandono que afeta toda a área relacionada com a fábrica, e respetiva 

Estrada Nacional N13, que podemos tratar como antiga zona industrial, levou à estagnação do 

desenvolvimento da zona em questão, e com o passar dos tempos, à diminuição da procura 

imobiliária e ao abandono dos pequenos serviços e comércios, que se fixaram em novos pontos 

estratégicos. Os acessos viários e a localização da linha de metro, já não tem a mesma influência 

nestes casos urbanos, que o comboio outrora potenciou. A cidade cresceu e desenvolveu-se, mas 

no sentido oposto. Os problemas anexados a estes vestígios de atividade industrial, foram deixados 

de parte, e, até aos dias de hoje, não são considerados como temas de preocupação e interesse no 
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desenvolvimento urbano. Na verdade necessitam de atitudes e propostas de intervenção urgentes 

tendo em conta o seu potencial como fonte sustentável de progresso urbano. 

 Quando falamos da fábrica  Madrugada e respetiva área envolvente, falamos  de um espaço 

encerrado entre si. Foram levantadas barreiras que não permitem a ligação natural e a fluidez de 

espaços e de realidades sociais existentes na restante malha. Para além da falta de investimento 

evidente, tanto a nível imobiliário como a nível comercial, esta zona é apenas utilizada pela 

população que habita o Bairro Sul. Há escassez de espaços públicos que incentivem diferentes 

interações entre a comunidade local e de todo o município, há falta de pontos de interesse, não 

existe um incentivo à memória de uma cultura piscatória ainda presente, e à memória industrial e 

respetivas conserveiras, entre outros fatores que neste trabalho foram realçados. Este conjunto de 

fatores prejudicam esta área que constitui o núcleo da cidade. Se não forem garantidas uma série 

de atitudes que contrariem estas condições, os problemas e as carências urbanas vão continuar a 

crescer e a se desenvolver no sentido oposto ao crescimento favorável, estável e sustentável que um 

município deve conquistar. 

 Em suma, o que se pode perspectivar e desejar, como medida impulsionadora para o 

desenvolvimento do património industrial, e da área urbana afetada por este, é uma iniciativa 

capaz de gerar um foco de interesse, público e privado, promovendo o reconhecimento, a 

valorização e o investimento neste tipo particular de edificado.

  São espaços com grande dimensão que ocupam os centros das cidade, e que 

“contaminam” uma parte evidente da malha urbana. Devido ao seu estado de abandono 

influenciam de forma negativa a sua evolvente, a paisagem urbana e a vivência em comunidade. É 

preciso abraçar uma atitude sustentável, não potenciar novas construções e investimentos, alterar 

a atual atitude de desprezo para com este património, pois é tão nobre como qualquer outro, e deve 

ser considerado pela memória industrial, é verdade, mas também, enquanto herança de diferentes 

comunidades. 

 Portugal ainda não é capaz de alcançar, no âmbito nacional, uma atitude que está a 

ser realizada a favor do património industrial nos países vizinhos. É indispensável que surja do 

Estado e de cada município, neste caso da Póvoa de Varzim, uma atitude de reconhecimento 

e de revitalização, onde se possa integrar a fábrica Madrugada, neste caso em particular, num 

plano geral de intervenção urbanística para este tipo de áreas específicas em conjunto com o 

desenvolvimento do levantamento e registo dos elementos que integram o Património Industrial 

Nacional . Mesmo que as ações no local não ocorram de uma vez só, é, sobretudo importante, que 

as ações não sejam esquecidas, que se sigam diretrizes e se concretizem faseadamente.

165



Ruínas Industriais nos centros urbanos
Plano de requalificação para os sítio da antiga fábrica “Madrugada”

 Importa, por fim, que as intervenções de reabilitação e qualificação do espaço público 

sejam iniciadas assentando em processos participados e pedagógicos e com total respeito pela 

identidade do local e pelos seus valores urbanos, patrimoniais, culturais e sociais existentes.
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